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หลกัเกณฑก์ารเสนอระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี หลกัเกณฑก์ารเสนอระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 25525555  

  

บริษัท เอเช่ียน พรอ็พเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั(มหาชน) เลง็เหน็ถงึความสาํคัญของแนวนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ ดี 

และความสาํคัญของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯที่ จะได้รับสทิธแิละความเทา่เทยีมกนั ดังนั้นบริษัทฯจึงขอเชิญให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอระเบยีบวาระ

การประชุมที่ จะนาํเข้าในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 ที่ จะถึงนี้  โดยการเสนอสทิธดิังกล่าวจะเป็นไปตามเกณฑดั์งนี้  

๏๏  หลักเกณฑผู้์ถอืหุ้นหลักเกณฑผู้์ถอืหุ้น  

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่ งหรือหลายคน ซ่ึงถอืหุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 5% ของจาํนวนหุ้นที่ มีสทิธิ

ออกเสยีงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 141,073,583 หุ้น) 

 ถอืหุ้นดังกล่าวในวรรคแรกอย่างต่อเนื่ องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ ถอืหุ้นจนถงึวันที่ เสนอระเบยีบวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

 สามารถแสดงหลักฐานการถอืหุ้นในจาํนวนและระยะเวลาตามหลักเกณฑข้์างต้น เช่น สาํเนาใบหุ้น หนังสอืรับรองการถือหุ้นจาก

บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่ นที่ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (TSD)  

๏๏  ขั้นตอนการดาํเนินข้ันตอนการดาํเนินการการ  

 กรอกแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยดาวน์โหลดได้จาก website ของบริษัทฯ ในหน้าข้อมูลผู้ถอืหุ้น หรือติดต่อ

ขอรับทางอเีมล์ได้ที่  sumana@ap-thai.com พร้อมทั้งลงลายมอืช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่ งรายให้ผู้ถอื

หุ้นทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงใบแบบฟอร์มคนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมอืช่ือและรวมให้เป็นชุดเดียวกนั 

รวมถงึระบุช่ือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกบับริษัทฯ จาํนวน 1 คน 

 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือแนบกบัแบบฟอร์มข้างต้น ซ่ึงเอกสารหลักฐานได้แก่ 

1) หลักฐานการถือหุ้นในจาํนวนและระยะเวลาตามหลักเกณฑข้์างต้น เช่น สาํเนาใบหุ้น หนังสอืรับรองการถือหุ้นจากบริษัท

หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่ นที่ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (TSD)  

2) หลักฐานแสดงตนของผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นที่ เป็นบุคคลธรรมดา 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือหนังสอืเดินทาง(ในกรณทีี่ เป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้ง

ลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง 
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 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- สาํเนาหนังสอืรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มอีาํนาจลงลายมือช่ือของ

นิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคัญของบริษัท(ถ้ามี) 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบตัรประจาํตัวข้าราชการ หรือหนังสอืเดินทาง(ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) 

พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง 

๏๏  กระบวนการพิจารณากระบวนการพิจารณา    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาความเหมาะสม 

บรรจุในระเบยีบวาระการประชุม

สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555  

ไม่พบข้อผดิพลาด  

แจ้งกลับผู้เสนอวาระ พร้อม

ทั้งระบุเหตผุลในการปฏเิสธ 

ผู้ถอืหุ้นยื่ นแบบฟอร์ม

และเอกสารหลักฐาน 

เลขานุการบริษทัรับ

พิจารณาเบื้องต้นเพื่ อ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งมาทางช่องทางเปิดรับ

ของบริษทัฯ 
พบข้อผดิพลาด ส่งคืนให้ผู้

ถอืหุ้นแก้ไขเปลี่ ยนแปลง 

ผ่านความเหน็ชอบจาก   

มตคิณะกรรมการ  

ไม่ผ่านความเหน็ชอบจาก   

มตคิณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาความเหมาะสม 

บรรจุในระเบยีบวาระการประชุม

สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555  
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๏๏  กรณทีี่ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวากรณทีี่ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมระการประชุม  

 ผู้ถือหุ้นที่ เสนอวาระ มีลักษณะไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑผู้์ถอืหุ้น หรือแสดงข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ หรือย่ืน

แบบฟอร์มและเอกสารไม่ทนัภายในกาํหนดเวลาที่ กาํหนด 

 ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอนัเป็นเร่ืองที่ เกี่ ยวกบัการดาํเนินธรุกจิปรกติของบริษัทฯและข้อเทจ็จริงที่ กล่าวอ้างมไิด้แสดงถงึเหตุอนัควร

สงสยัเกี่ ยวกบัความไม่ปรกติของเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ อยู่นอกเหนือขอบเขตอาํนาจของบริษัทฯที่ จะสามารถดาํเนินการให้เกดิผลตามที่ ประสงค์ 

 ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ เคยมีการเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ ผ่านมาในกรณใีนรอบระยะเวลา 

12 เดือนไม่มีการประชุมผู้ถอืหุ้นให้ใช้การประชุมผู้ถอืหุ้นคร้ังสดุท้ายเป็นเกณฑ ์และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนน

เสยีงน้อยกว่า 10% ของจาํนวนหุ้นที่ มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะได้

เปล่ียนแปลงไปอย่างมนัียสาํคัญจากข้อเทจ็จริงที่ เกดิข้ึนในขณะที่ นาํเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถอืหุ้นในคร้ังก่อน 

 ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล

บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ ดีของบริษัทฯ 

 ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ บริษัทฯได้ดาํเนินการแล้ว 

 กรณีอื่ นใดตามที่ คณะกรรมกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

๏๏  ช่องทางการรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้นช่องทางการรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ ลงนามเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาที่  

   

 

 

 

 

 

 

หากมข้ีอสงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท 02-261-2518 ต่อ 143 หรือทางอเีมล์ 

sumana@ap-thai.com 

ภูมิพฒัน ์สินาเจริญ 

เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท เอเช่ียน พรอ็พเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั(มหาชน) 

170/57 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ช้ัน 18 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110  
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๏๏  ระยะเวลาการรับเร่ืองเพ่ือพิจารณาระยะเวลาการรับเร่ืองเพ่ือพิจารณา  

บริษัทฯจะเปิดรับเร่ืองต้ังแต่วันที่  1 ธนัวาคม 2554 ถงึ วันที่  30 ธนัวาคม 2554 โดยทางบริษัทฯจะถือวันที่ ตามตราประทบั

ไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสาํคัญ และบริษัทฯจะพิจารณาตามขั้นตอนและนาํเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป   

 


