
        

วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 

 

 

เรื่อง  คําบอกกลาวเรียกประชมุใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2553 

เรยีน  ทานผูถือหุน 

  บริษทั เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. หนังสือมอบฉันทะเขารวมประชมุ 

2. แผนท่ีสถานที่จัดประชมุ 

3. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2552 

4. รายงานประจําป 2552 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับคณุสมบัติของกรรมการอิสระ 

6. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 

7. จํานวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

และคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรบั 

8. ขอบังคบับริษทัฯฉบบัปจจบุันและรางขอบงัคบัฉบบัใหม 

9. ขอบังคบับริษทัฯ วาดวยเร่ืองการประชมุผูถือหุน 

10. ประวตัิยอและประสบการณการทํางานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษัทฯ 

เสนอใหเปนผูรบัมอบอํานาจฯ 

 

ดวยคณะกรรมการบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมมีติใหจัดการประชุมใหญ

สามัญประจําปผูถือหุน ป 2553 ในวนัองัคารที ่27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวสิโซเทล นายเลศิ 

ปารค เลขที ่2 ถนนวทิย ุกรงุเทพ 10330 (โปรดดูแผนที่ในเอกสารแนบท่ี 2) เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 

เวลา 13.00-14.30 น. ลงทะเบยีน 

เวลา 14.30 น. เริม่ประชมุ โดยมรีะเบยีบวาระดงันี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจาํปผูถอืหุน ประจาํป 2552 ซึง่ไดประชมุไปเมือ่วนัที ่ 

24  เมษายน  พ.ศ. 2552 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 3) 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบป 2552 และอนมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุ 

สําหรบัปสิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิัทในรอบปท่ีผานมา  

และเห็นสมควรพิจารณาอนมุัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ท่ี

ผานการตรวจสอบบัญชีแลว (งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนไดแนบอยูในรายงานประจําปท่ีในเอกสารแนบ

ท่ี 4) 
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วาระที ่3  พจิารณาจายเงนิปนผลสาํหรบัผลประกอบการป พ.ศ. 2552  

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีกําไรสุทธิในป 2552 เปนเงนิ 1,869 ลานบาท คิดเปนกําไร 

0.80 บาท/หุน และบรษิัทฯ มนีโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควร

พิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2552 ในอัตราหุนละ 0.32 บาท คิดเปนรอยละ 

40.0 ของกําไรสุทธิเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบรษิัท โดยกําหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรบัเงนิปนผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2553 และใหรวบรวมรายชือ่ตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย

วิธีปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

  2552 2551 

กําไรตอหุน  0.80 บาท 0.70  บาท 

ปนผลตอหุน  0.32 บาท 0.25 บาท 

อัตราเงนิปนผลเทียบกับกําไรสุทธ ิ  รอยละ 40.0  รอยละ 35.7 

               

วาระที ่4  พจิารณาแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่นตาํแหนงตามวาระ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามขอบังคบัของบรษิัท กรรมการท่ีจะตองออกตามวาระคือ  

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
  

นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
  

นายพยนต ศักดิ์เดชยนต รองประธานกรรมการ 
กรรมการทีม่าจาก 

บริษทัที่เก่ียวของ 
  

นายพรวฒุิ สารสิน กรรมการ กรรมการอิสระ 

 

อนึ่ง เนื่องดวยนายนนทิกร กาญจนะจติรา ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบในวนัที่ 1 มีนาคม 2553 กอนพนตําแหนงตามวาระ และนายพยนต ศกัดิ์เดชยนต ไมประสงค

จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระตอไป จงึทําใหมีตําแหนงกรรมการวาง 2 ตําแหนง                                            

 

หลักเกณฑและการสรรหา 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”) ไดรวมกันปรบัปรุงหลกัเกณฑเก่ียวกับกรรมการอิสระ (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 

5) เพื่อใหสอดคลองกันและเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยกําหนดใหบรษิัทมหาชนเริ่มปฏิบตัิตามเกณฑ

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทจงึไดพิจารณาเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยยึดตามหลักเกณฑดังกลาว และจะตองไมมีสวนได

เสียในลักษณะดงัตอไปนี้กับบริษทั บริษัทยอย และบริษทัรวม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยงใน

ปจจบุนัหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

1) ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงนิเดือน

ประจํา 

2) ไมเปนผูใหบริการทางวชิาชีพ (เชนผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 

3) ไมมีความสัมพันธทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคัญอันอาจมผีลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ  
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นอกจากนัน้ ยงักําหนดใหมจีํานวนของกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ  

 

สําหรับตําแหนงกรรมการที่วางนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษทัขอเสนอรายชื่อกรรมการใหมเพื่อเขาดํารงตําแหนง ดงันี ้

 

• ขอเสนอนายพนัธพร ทัพพะรังสี เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ โดยนายพนัธพร ทัพพะรังสี มีคณุสมบตัิครบถวนในการเปนกรรมการอิสระ ตาม

บัญญัติในหลักเกณฑคุณสมบตัิกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ

หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

• ขอเสนอนางสาวกิตติยา พงศปูชนียกุล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยนางสาวกิตตยิา พงศ

ปูชนียกุล มีคณุสมบตัิครบถวนในการเปนกรรมการ ตามบัญญัติในพระราชบัญญัตบิริษทั

มหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

และกรรมการอีก 2 ทานไดแก  

• นายชัชวาล พรรณลาภ เพื่อเขาดาํรงตําแหนงประธานคณะกรรมการ โดยนายชัชวาล พรรณ

ลาภ มคีุณสมบตัคิรบถวนในการเปนกรรมการอิสระ ตามบัญญัติในหลักเกณฑคณุสมบัติ

กรรมการอิสระ พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ

บริษทัมาแลวเปนเวลา 5 ป 

• นายพรวฒุิ สารสิน เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยนายพรวุฒิ สารสิน มีคณุสมบัติ

ครบถวนในการเปนกรรมการอิสระ ตามบัญญัติในหลักเกณฑคณุสมบัติกรรมการอิสระ 

พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการแทนวาระของนาย

พงส สารสิน ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 โดยการ

พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษิทัไดมมีติเปนเอกฉนัทใหแตงตั้งนายพรวฒุิ สารสิน เขาเปนกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 13/2552 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 

 

กรรมการทั้ง 2 ทานจะหมดวาระการเปนกรรมการในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งนี้ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทเห็นวา กรรมการทั้ง 2 ทานนัน้มี

คุณวฒุิท่ีเหมาะสม มีคณุสมบัตคิรบถวนในการเปนกรรมการอิสระ และมีคณุประโยชนตอบริษัทฯเปน

อยางมาก จงึเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาเลือกกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 

พรอมนี้ ไดแนบประวตัิยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ 

การถือหุนในบรษิัทฯ และการดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนๆ ของแตละทานมาเพื่อพิจารณา แนบทาย

หนังสือฉบบันี้ดวยแลว (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 6) 

 

โปรดดูจํานวนครั้ง/สัดสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2552 และปท่ีเขารวมเปนกรรมการได

ในเอกสารแนบที่ 7 
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ในวาระนี ้มผีูถอืหุนของบรษิทัฯบางรายทีไ่มมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเนือ่งจากเปนผูมสีวนไดเสยีในวาระ

ดงักลาว (รายการทีเ่กีย่วโยงกนั) 

 

วาระที ่5  พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจาํป 2553 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัช ี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวทิยวรเทพ 

ผูสอบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขท่ี 4377  (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท มาแลวเปน

ระยะเวลา 1 ป ตัง้แตป 2552 และไมมีความสัมพนัธและสวนไดเสียกับบรษิัท/บริษทัยอย/ผูบริหารและผู

ถือหุนรายใหญของบริษทั) และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4434 

และ/หรือ นางศริิวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4604 เปนผูสอบบัญชี ป 2553

โดยมีคาตอบแทน 2,060,000 บาทตอป (คาสอบบัญชีป 2552 เปนเงนิ 1,770,000 บาท) 

 

ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดงักลาวขางตนไมสามารถปฏบิัติหนาท่ีไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ทําหนาท่ีตรวจสอบ

บัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบรษิัทแทนผูสอบบัญชดีังกลาวได 

 

นอกจากนัน้ บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชขีองบรษิัทในเครือของบริษทัฯ

ท้ังหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 3,640,000 บาท คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาตอบแทนขางตน 

(ป 2552 เปนเงนิ 3,715,000 บาท)  

 2553 2552 

คาสอบบัญช ี(บาท)   

เฉพาะบรษิัท 2,060,000 1,770,000 

บริษทัในเครือ 3,640,000 3,715,000 

รวม 5,700,000 5,485,000 

*คาบริการอ่ืน 1,000,000 ไมม ี
   

*คาที่ปรึกษาในการควบรวมบริษัทยอย 
 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2553 โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพจิารณากําหนด ดังนี ้

 

1. ประธานกรรมการ เดือนละ 50,000  บาท (เดิม 50,000 บาท) 

2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 45,000  บาท (เดิม 45,000 บาท) 

3. กรรมการ  เดือนละ 35,000  บาท/ทาน (เดิม 35,000 บาท) 

 

หากกรรมการดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนงในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จะไดรบั

คาตอบแทนตามตําแหนงท่ีไดรบัสูงสุดเพยีงตําแหนงเดยีว 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัจิายบาํเหนจ็กรรมการ 



5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ ในป 2552 บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,869 ลานบาท โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จงึเห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทาน รวม

เปนเงินไมเกิน 3.80 ลานบาท  

 2552 2551 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 1,869 1,638 

บําเหน็จ (ลานบาท)  3.80 3.30 

                             

ในวาระนี ้มผีูถอืหุนของบรษิทัฯ บางรายทีไ่มมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเนือ่งจากเปนกรรมการของบรษิทั

ฯ หรือเปนผูทีม่คีวามเกีย่วของกบักรรมการของบรษิทัฯ (รายการทีเ่กีย่วโยงกนั) 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงนิไมเกนิ 4,000 ลานบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมนุเวยีนของบรษิัทฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาอนมุัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงนิไมเกิน 4,000 ลานบาท หรือเทียบเทาใน

เงนิสกุลอ่ืน มรีะยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ป นับแตวนัออกหุนกู โดยจะเสนอขายในประเทศ 

และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ 

ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

กฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวของท่ีมผีลใชบังคบัในขณะนัน้ โดยอาจเสนอขายคร้ังเดยีวเตม็จํานวน หรือเสนอขาย

เปนคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวยีน (revolving) และอาจกําหนดใหผูถือหุนกูมีสิทธิหรือไมมีสิทธิ

ขอใหบริษัทไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Put Option) และ/หรือบริษทัอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกู

กอนครบกําหนด (Call Option) ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูท่ีจะออกในแตละคราว 

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูท่ียงัไมไดกําหนดตามความจําเปนและ

เห็นสมควรท่ีจะตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรพัย กับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือตลาดรองแหงใดๆ ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนนิการขออนุญาต เปดเผยขอมลูและ

ดําเนินการอ่ืนใดกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษาหรอืบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอ

ขายหุนกู การเขาทําการตกลง การลงนามในและการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆท่ีเก่ียวของ และมี

อํานาจในการดําเนนิการใดๆ เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกู ตามที่จําเปนและสมควร 

 

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหสนธ ิ

ความเห็นของคณะกรรมการ บรษิัทฯขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีน จํานวน 

8,590,734 บาท (ประกอบดวยหุนสามัญ 8,590,734 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  อันสืบเนื่องจากที่

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกพนักงานของบริษทัและบริษัทยอย (ESOP) บางสวนไดหมดอายุลง 

โดยภายหลังจากการลดทนุนี้แลว จะมีทุนจดทะเบยีนท้ังหมด 2,383,289,729 บาท (ประกอบดวยหุน

สามัญ 2,383,289,729 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  
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และจากการลดทุนจดทะเบียนดงักลาว บรษิัทจงึจะขออนุมัตผิูถือหุนในการแกไขหนังสือบรคิณหสนธิของ

บริษทัดวย โดยในหนังสือบริคณหฉบบัปจจบุันระบุวา 

 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 2,391,880,463- บาท (สองพันสามรอยเกาสิบเอ็ดลานแปดแสนแปด

หมื่นส่ีรอยหกสิบสามบาท) แบงออกเปน 2,391,880,463- หุน (สองพันสามรอยเกาสิบเอ็ดลานแปดแสน

แปดหมื่นส่ีรอยหกสิบสามหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปน หุนสามัญ 

2,391,880,463- หุน (สองพันสามรอยเกาสิบเอ็ดลานแปดแสนแปดหมื่นส่ีรอยหกสิบสามหุน) หุน

บุรมิสิทธิ – หุน ( - )” 

 

ขอความแกไขในหนงัสือบริคณหสนธิท่ีจะนําเสนอแกผูถือหุน ระบุวา 

 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 2,383,289,729- บาท (สองพันสามรอยแปดสิบสามลานสองแสนแปด

หมื่นเกาพนัเจ็ดรอยยี่สิบเกาบาท) แบงออกเปน 2,383,289,729- หุน (สองพันสามรอยแปดสิบสามลาน

สองแสนแปดหมืน่เกาพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปน หุนสามัญ 

2,383,289,729- หุน (สองพันสามรอยแปดสิบสามลานสองแสนแปดหมืน่เกาพนัเจ็ดรอยยี่สิบเกาหุน) 

หุนบรุิมสิทธิ – หุน ( - )” 

 

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารหกักลบสวนต่าํกวามลูคาหุนกบักาํไรสะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ เสนอใหผูถือหุนอนุมัติการทําการหักกลบสวนต่ํากวามูลคาหุนกับกําไรสะสม 

โดยสวนต่ํากวามูลคาหุนเปนยอดสุทธิภายหลังการหักกลบระหวางสวนต่ํากวามูลคาหุนและสวนเกินมูลคา

หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 จํานวนเงิน (บาท) 

สวนต่ํากวามลูคาหุน (1,007,858,586.25) 

สวนเกินมูลคาหุน 154,752,526.27 

สวนต่ํากวามูลคาหุน- สุทธิ (853,106,059.98) 

 

โดยบริษทัฯ จะทําการหักกลบสวนต่ํากวามูลคาหุนคิดเปนจํานวนเงิน 853,106,059.98 บาท กับ กําไร

สะสมตามงบการเงนิของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ

บริษทัฯแลว ท้ังนี้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ มี

กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรกอนการหักกลบสวนต่ํากวามลูคาหุน-สุทธิเทากับ 6,433,194,480.85 บาท

และ 5,206,061,653.96 บาท ตามลําดับ โดยผลของการหักกลบรายการดังกลาวทําใหกําไรสะสมท่ียัง

ไมไดจัดสรรสําหรับงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ลดลงเปน

5,580,088,420.87 บาทและ 4,352,955,593.98 บาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การหักกลบรายการ

ดังกลาวไมสงผลกระทบตอยอดคงเหลือของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดย

เหตุผลของการปรับปรุงรายการดังกลาวเพ่ือทําใหงบการเงนิของบริษัทฯลดความซบัซอน และทําใหเขาใจ

งายมากขึน้สําหรบันักลงทุนและผูใชงบการเงิน 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ บรษิัทจะมีการแกไขขอบังคับบรษิัทเพื่อใหเปนไปตามทีบ่ทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยท่ีมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑเก่ียวกับขอบังคบัของบรษิัท จึงขอเสนอใหท่ีประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิการ

แกไขเปลีย่นแปลงขอบงัคบัท้ังฉบับ พรอมท้ังใหมีการจัดเรียงหมวดหมูใหสอดคลองกับเงื่อนไขหลกัเกณฑ

ของบทบัญญัตดิงักลาว ประเด็นสําคัญที่ไดแกไขคอืกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่ผูกพันบริษทั ซึง่ใน

ขอบังคบัฉบบัปจจุบนัระบุวา  

 

“ขอ 27 คณะกรรมการสองทานลงลายมือชื่อรวมกัน และประทบัตราสําคัญของบริษทั จึงมผีลผูกพันบริษทั

ได 

 

คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษิัท พรอมประทับตราสําคัญของบริษทั” 

 

ขอบังคบัฉบบัใหมท่ีจะนําเสนอแกผูถือหุนระบุวา 

 

“ขอ 27 จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนัน้ ใหกรรมการหนึง่คนลงลายมือ

ชื่อ และประทับตราสําคัญของบรษิัท โดยท่ีประชมุผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อ

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบรษิัทได” 

 

พรอมนี้ ไดแนบขอบังคบัฉบบัปจจุบนัและรางขอบังคบัฉบบัใหมมาเพื่อพิจารณา แนบทายหนังสือฉบบันี้

ดวยแลว (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 8) 

 

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 

 

 ตามขอบังคบัของบรษิัทฯ ในการประชมุผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชมุไม

นอยกวา ยี่สิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมหุีนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสาม

ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 9) 

 

 จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามกําหนด วนั เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน หากทานไมสามารถเขา

รวมประชุมดวยตนเองได โปรดมอบฉนัทะใหบคุคลอ่ืนเขารวมประชุม ในกรณท่ีีไมสามารถหาผูรับมอบฉันทะได บริษทัขอ

เสนอชื่อ คณุนนทจติร  ตลุยานนท หรอื คณุโกศล  สรุยิาพร เปนผูรับมอบอํานาจของทานในการเขารวมประชุมตามหนงัสือ

มอบฉนัทะ (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 1) ซึ่งท้ัง 2 ทานเปนกรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบของบริษทัและไมมีสวนได

เสียในวาระใดๆท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครัง้นี้ (ประวัตยิอและประสบการณ โปรดดูเอกสารแนบท่ี 10) 

ท้ังนีจ้ะตองยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิ ณ สถานที่จดัประชมุขางตน ตัง้แต

เวลา 13.00 – 14.30 น. 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ขอเสนอช่ือเปนผูรับมอบอํานาจของทาน  

 

1.     นายนนทจติร ตลุยานนท  อายุ 52 ป 

 อยูบานเลขท่ี 6/14 ซอยศุภกร แขวงวดัโสมนัสวรวิหาร เขตปอมปราบฯ กรงุเทพฯ 

 

2. นายโกศล สุริยาพร  อายุ 47 ป 

 อยูบานเลขท่ี 800/67  ถนนอโศกดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  

 

กรณุากรอกชื่อกรรมการอสิระทัง้สองทานลงในชองผูรบัมอบอาํนาจ ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชนของทานเอง ในกรณทีีก่รรมการ

ทานหนึง่ทานใดมารวมประชมุไมได 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

            บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

                 /S/ 

               (นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร) 

                กรรมการผูอํานวยการ 


