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Ref.              1019/2016 
Subject  :      Invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016 
Attn   :          Shareholders of Areeya Property Public Company Limited 
Attachment : 
1. Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (Attachment 1) 
2. Detail information for agenda no. 2 to consider and approve the issuance and offering of debentures. 

(Attachment 2) 
3. Letter of authorization (Attachment 3) 
4. Term, conditions and practices in instruction to attend meeting, power of attorney, and voting 

(Attachment 4)  
5. Map of the venue (Attachment 5) 

 
The Board of Directors Meeting No.6/2016 on November 11, 2016 of Areeya Property Public 

Company Limited has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016 on 
December 20, 2016, 11:00 a.m., at Crystal Ballroom 3&4, 2nd floor, Crystal Design Center, 1420/1 
Praditmanutham road, Ladprao, Bangkapi, Bangkok, 10240 to consider issues according to the following 
agenda of the meeting:  

 
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of 

Shareholders. 
Facts and reason  The 2016 Annual General Meeting of Shareholders was held on April 25, 2016, 10.00 
a.m. at Crystal Ballroom 3&4, 2nd floor, Crystal Design Center, 1420/1 Praditmanutham Road, Ladprao, 
Bangkapi, Bangkok, 10240. The copy of the minutes of the meeting is hereby attached. (Attachment 1) 
Board of Directors’ Opinion The Board considered the minutes of the 2016 Annual General Meeting of 
Shareholders was held on April 25, 2016  as correct and proposed the Meeting to approve the said minutes 
of the meeting. (Attachment 1) 
 
Agenda 2    To consider and approve the issuance and offering of debentures. 
Facts and reason  The Board requested the Meeting to consider and approve the issuance and offering of 
debentures total amount not exceeding Baht 5.0 Billion to repay partial or fully amount short-term and/or 
long-term debt and/or redeem maturity debentures and/or to use for investment projects and/or working 
capital or general purposes depending on the determination and consideration of BOD.(Attachment 2) 
Board of Directors’ Opinion  The Board of Director considered and proposed that the Meeting consider and 
approve the issuance and offering of debentures as proposed. 
The votes According to the Public Company Act B.E. 2535 of section 145, determination loan of the 
Company by issuance for offering to persons must approve from the shareholders’ meeting which would 
not be less than the third-forth of the votes of attending shareholders. 
  
Agenda 3       To consider any other matters (if any). 
 

By the way, the Board of Director set the Record Date for the right to attend the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 2/2016 on November 28, 2016 and the closing date of the share register book 
shall be on November 29, 2016, a business day after the Record Date specified in section 225 of the 
Securities and Exchange Act. 

 
The company cordially invites the shareholders to attend meeting at the specified date, time, and 

venue. To ensure fast and convenient registration, Shareholders/The proxy who wishes to attend the 
meeting is recommended to bring proxy form (Attachment 3) and evidence (Attachment 4) and show to 
the registration table on the meeting date from 10.00-11.00 a.m. 

 
the company website at www.areeya.co.th 
 

            Your faithful,  
 

         
                                                                     (Mr. Wisit Laohapoonrungsee) 
                                                                Chairman and Chief Executive Officer 
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วนัท่ี  6  ธนัวาคม 2559 
 
ท่ี 1019/2559 
เร่ือง หนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2559 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย :  

1. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 (เอกสารแนบ 1) 
2. รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้(เอกสารแนบ 2) 
3. หนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 3) 
4. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน(เอกสารแนบ 4) 
5. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม (เอกสารแนบ 5) 

 
 เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 6/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 มีมติใหจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ในวนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องคริสตลั 
บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
   

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล      การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องคริสตลั บอลรูม3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2559 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559  ไดบ้นัทึกไวถู้กตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการไดเ้สนอให้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 

ลา้นบาท เพ่ือใชช้าํระคืนหน้ีตราสารหน้ีระยะสั้นและ/หรือ ตราสารหน้ีระยะยาวทั้งจาํนวนหรือบางส่วน และ/หรือเพ่ือชาํระคืนหุน้กู้
ท่ีจะครบกาํหนด และ/หรือเพ่ือจดัหาเงินทุนสาํหรับใชใ้นการลงทุนโครงการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปของบริษทั หรือ
เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณา
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรท่ีจะอนุมติัการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กาํหนดให้การกูเ้งินของ
บริษทัโดยการออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 
 อน่ึง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 
28 พฤศจิกายน  2559  และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ใน
วนัองัคารท่ี 29 พฤศจิกายน  2559 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และเพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือ
เขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ/หรือท่านผูรั้บมอบฉันทะ นาํหนงัสือมอบฉันทะ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) มาแสดงต่อพนักงาน
ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 11.00 น.  
 
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.areeya.co.th 
 
 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 

                        
     
 (นายวศิิษฎ ์เลาหพนูรังษี) 
      ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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(เอกสารแนบ 1) 
 
 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

____________________________________ 
 
สถานที่ ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว  
               เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
 
วนัทีแ่ละเวลา วนัจนัทร์ท่ี  25  เมษายน 2559  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายวศิิษฎ ์  เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายวิวฒัน์  เลาหพนูรังษี  กรรมการและกรรมการบริหาร 
3.  นางนิภาพฒัน์   โรมรัตนพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
4.  นายทนั                              เทียนสุวรรณ                          กรรมการและกรรมการบริหาร 
5.  นายวนัชยั   ตนัติกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายปรีชา   บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายสมพล                         เทียนสุวรรณ                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายอาณติั  ป่ินรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการเงิน 
    และบญัชี  และเลขานุการบริษทั 
2. นายเอกรัตน์                       สาขากร                                  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงิน 
3. นายอมร                             วชัรากร                                  ท่ีปรึกษาบริษทั 
4. นายจุมพลภทัร์ พลูทรัพย ์ ท่ีปรึกษาบริษทั 

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณวรรณาพร  จงพีรเดชานนท ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย  
      สอบบญัชีจาํกดั 

 
เร่ิมการประชุม  10.00 น. 
 
นายวศิิษฎ ์เลาหพนูรังษี    ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
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เลขานุการบริษทัฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม
ทั้งส้ิน 27 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมด  943,036,891 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 96.23% ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 
(ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2559 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด บริษทัมีผูถื้อหุ้นทั้งหมดมี 394 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 
980,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

เลขานุการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  และประธานฯ แนะนาํกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม
การประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนันั้น ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2559  ผา่นทางจดหมาย
และทางเวบ็ไซต ์และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัไดใ้หผู้ถื้อหุน้สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ใน
ประเด็นท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการทราบมาไดท่ี้ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั  ผลปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอวาระการประชุมหรือ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการหรือคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีน้ี 
 

จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวธีิการลงคะแนนเสียงสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

1. การนับคะแนนในการประชุมคราวน้ี บริษทัจะใชก้ารป้อนขอ้มูลผ่านเคร่ืองอ่านแถบขอ้มูล (Bar Code)  เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระท่ีไดรั้บแจกในขณะลงทะเบียน และ
เพ่ือให้การประชุมดาํเนินไปอย่างรวดเร็วข้ึน  ทางบริษทัขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระหน่ึงวาระใด 
ขอใหย้กมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการนบัคะแนน ส่วนท่านท่ีไม่ยกมือจะถือวา่ท่าน
เห็นดว้ย และไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน    

2. จากการท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา  และไม่ไดร้ะบุการแยกเสียง
ลงคะแนน ดงันั้นการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคราวน้ี จะนบัคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็จาํนวนเสียง
ของผูมี้สิทธิออกเสียงในการประชุมคราวน้ี 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดข้อให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 5 ท่าน ผลปรากฏวา่มีผูถื้อหุ้น
จาํนวนมากกวา่ 5 ท่าน ยกมือรับรองวธีิการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 

และเน่ืองจากแบบหนงัสือมอบฉันทะอนุญาตให้ผูถื้อหุ้น ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะได ้โดยผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบ
ฉันทะให้ถูกตอ้ง  ท่านสามารถดูความประสงค์ของผูม้อบฉันทะไดจ้ากสําเนาหนังสือมอบฉันทะท่ีท่านมี  หากผูม้อบฉันทะมิได้
แสดงความประสงคม์าในวาระใด  ผูรั้บมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามท่ีเห็นสมควรเม่ือถึงวาระนั้นๆ ได ้  การออก
เสียงลงคะแนนใด ๆ ของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุมน้ีถือวา่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้บางท่านไดม้อบฉนัทะใหก้รรมการบางท่านของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
ซ่ึงมีทั้งให้ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ดงันั้น เม่ือถึงวาระท่ีผูม้อบฉันทะกาํหนดให้ลงคะแนนเสียง  กรรมการผูรั้บ
มอบฉันทะก็ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนดว้ย  เพราะฉะนั้น ถึงแมท่้านกรรมการท่ีนัง่อยูด่า้นบนน้ี จะไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงท่ีนบัไดว้่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เป็นการนบัคะแนนเสียงจากผูม้อบฉันทะท่ีได้
มอบฉนัทะมา และกรรมการท่ีรับมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะแลว้  

 

จากนั้นไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการนบัคะแนน บริษทัจดัใหมี้กรรมการนบัคะแนน 3 ท่าน โดยไดเ้ชิญนกักฎหมาย
จากสํานักงานกฎหมายภายนอกมาเป็นกรรมการ 1 ท่าน เป็นเจา้หน้าท่ีบริษทั 2 ท่าน และจะเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 1 ท่าน มาเป็น
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กรรมการนบัคะแนน โดยบริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่บริเวณโต๊ะนบัคะแนนดา้นหนา้ ประธานฯขอให้ตวัแทนผูถื้อหุ้น 1 ท่าน อาสามาเป็น
กรรมการนบัคะแนน ปรากฏวา่  นายอาํพล  เตชะทรงกลุ    ตวัแทนผูถื้อหุน้ไดย้กมือข้ึน 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่กรรมการนบัคะแนนในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 4 ท่าน ดงัน้ี  
 
1. นายพิพฒัน์  เขียวจกัร์ ทนายความจากสาํนกังานจกัรธษม คอ็กเลคชัน่ แอนด ์ลอร์ 
2. นางสาวจุรีรัตน์          รัตนะสามงาม เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
3. นางสาวรดาวลัย ์  ครุฑเสม เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
4. นายอาํพล   เตชะทรงกลุ ตวัแทนผูถื้อหุน้        

 
และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

 ก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเพ่ือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีเลขานุการ
บริษัทได้ช้ีแจงไปก่อนหน้าน้ี ผลปรากฏว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองวิธีการลงคะแนนเสียง โดยมีเสียงท่ีเห็นด้วย 
943,034,210 เสียง  ไม่มีท่านใดไม่เห็นดว้ย และมีผูง้ดออกเสียง 2,681 เสียง (เสียงทั้งหมด 943,036,891 เสียง)  
 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2559 
ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี  23 

กุมภาพนัธ์  2559 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพิ่มเติมหรือคดัคา้นการรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    27  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,036,891 เสียง 
เห็นดว้ย 943,036,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,036,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ  มีมติเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหรั้บรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัองัคารท่ี  23 กมุภาพนัธ์  2559 
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วาระที ่2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินกจิการของบริษัทประจําปี 2558 
 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้คุณอาณัติ ป่ินรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 
 สําหรับปี 2558 บริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการจาํนวน 41 โครงการ มูลค่าโครงการ 30,343 ลา้นบาท โดยมี
สัดส่วนของแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 - โครงการบา้นเด่ียว มูลค่ารวม 5,083 ลา้นบาท คิดเป็น 17%  
 - โครงการทาวน์เฮา้ส์ มูลค่ารวม 13,149 ลา้นบาท คิดเป็น 43% 
                - โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่ารวม 12,111 ลา้นบาท คิดเป็น 40%  
 
 จากโครงการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด บริษทัขายไปแลว้ 20,573 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 68% ของโครงการทั้งหมด ซ่ึง

บริษทัโอนไปแลว้ 18,216 ลา้นบาท และยงัคงเหลือยอดขายรอโอนอีก 2,357 ลา้นบาท 
                          
 ในส่วนของผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 5,398 

ลา้นบาท   โดยแบ่งเป็น  
1. คอนโดมิเนียม กลุ่มโครงการ เอ สเปซ โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 762 ลา้นบาท 
2. บา้นเด่ียว/บา้นแฝด โครงการ Metro , Como and Village โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 334 ลา้น

บาท  
3. ทาวน์เฮา้ส์ เป็น Product เดอะ คลัเลอร์ เป็นทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น แบบ 1 และ 2 ท่ีจอดรถ 

Product อารียา ทูบี และอารียา เดล่ี เป็นทาวน์เฮา้ส์ 3 ชั้น และ Product แมนดารีน่า เป็นโฮ
มออฟฟิศ 4 ชั้น โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 3,092 ลา้นบาท  

4. รายไดจ้าการการขายท่ีดินเกษตรนวมินทร์ 1,210 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ีบริษทัมีการเร่งการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม 1 แห่ง เพ่ือให ้แลว้เสร็จและสามารถส่งมอบไดใ้นไตรมาส 
2 ของปี 2559 มูลค่าโครงการรวม 2,230 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 มี backlog 834 ลา้นบาทหรือร้อยละ 37 ของมูลค่า
โครงการ คือ โครงการ A Space I.D. Asoke Ratchada 

สาํหรับแผนการดาํเนินงานในปี 2559 นั้น บริษทัฯ มีแผนเปิดการขายโครงการประเภททาวน์เฮา้ส์ใหม่ 10 โครงการ โดยมี
มูลค่าโครงการ 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะเป็นโครงการท่ีบริษทัสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธิใหก้บัลูกคา้ในปี 2559 เป็นตน้ไป ซ่ึงจะทาํให้
บริษทัฯ มียอด pre-sales เพ่ือรอการรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยมีแผนเร่ิมทยอยโอนตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่านท่ี 1  คุณพิธิพฒัน์ รัตถานะโชค   ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้ซกัถามดงัน้ี 
คาํถามท่ี 1 ทาํไมอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากปีก่อน จากเดิมร้อยละ 32.6 เป็นร้อยละ 25.6 ในปีปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะ 
   เป็นเช่นน้ีต่อไปหรือไม่ 
คาํถามท่ี 2  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 25.85 ลา้นบาท มนัเกิด

เพราะเหตุใด 
 
ประธานฯ ขอตอบคาํถามดงักล่าวในวาระถดัไป 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    28  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,038,491 เสียง 
เห็นดว้ย 943,038,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,038,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

หมายเหตุ: มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวท้ังส้ิน 28 ราย รวมคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 943,038,491 เสียง 
 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ  มีมติเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้รับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดมี้การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
แลว้ โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และช้ีแจงถึงสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงในบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีสาํคญั เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

 สินทรัพยร์วม 

                              ในปี 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 12,861 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 905 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพฒันา เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัมีโครงการท่ีสร้างเสร็จ
หลายโครงการ และมีการซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือนาํมาพฒันาโครงการใหม่ 1,108 ลา้นบาท เพ่ือพฒันาและส่งมอบ
ในปี 2559 ในหลายพ้ืนท่ี เช่น โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ(์ไทรนอ้ย), วงแหวน-ราชพฤกษ(์บางบวัทอง) ,
ลาดกระบงั-สุวรรณภมิู, บางนาส่วนขยาย , สุขมุวทิ 77 

 ส่วนท่ีเหลือเป็นตน้ทุนก่อสร้างโครงการแนวราบท่ีสร้างไวใ้หพ้ร้อมขายในปี 2559 จาํนวน 3 โครงการ ท่ี
สร้างเกือบแลว้เสร็จในปี 2558 พร้อมส่งมอบใหลู้กคา้ในปี 2559 รวมถึงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 2  
โครงการโดยท่ี 2 โครงการใชเ้งินค่าก่อสร้างในปี 2558 ประมาณ 390 ลา้นบาทและพร้อมจะส่งมอบหรือรับรู้
รายไดใ้นปี 2558 ส่วนอีกโครงการหน่ึง(AID) ไดด้าํเนินการก่อสร้างไปแลว้กวา่ร้อยละ 78 เป็นมูลค่าประมาณ 
2,230 ลา้นบาท 

  

 หน้ีสินรวม  
    ในปี 2558  บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 9,771 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 688 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองมา 
     จากการออกหุน้กูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท (นาํเงินไปชาํระตัว๋แลกเงินระยะสั้น เป็นผลใหต้ัว๋แลกเงินระยะสั้น 
     ลดลงจาํนวน - 548.76 ลา้นบาท) 

  หมายเหตุ : ปี2557 ออกหุน้เพ่ิม 1,500 ลา้นบาท เพ่ือชาํระคืนหุน้กูค้ร้ังท่ี 2 เท่ากบั 989 ลา้นบาท 
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 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

 ในปี 2558 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั 3,090 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 216 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 
เน่ืองจากวา่ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 217 ลา้นบาท  

  

 รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์
 ในปี 2558 บริษทัมียอดรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยร์วมจาํนวน 5,398 ลา้นบาท ซ่ึงสูงข้ึนจากปีท่ีผา่น

มา 122% โดยเป็นยอดขายโครงการทาวน์เฮา้ส์จาํนวน 3,092 ลา้นบาท, บา้นเด่ียว/บา้นแฝด 334 ลา้นบาท และ
โครงการคอนโดมิเนียมจาํนวน 762 ลา้นบาท มากไปกวา่นั้นยงัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดิน 1,210 ลา้นบาท ซ่ึง
จากยอดขายดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมียอด Backlog ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบั 2,357 ลา้นบาท (ปี 2557 เท่ากบั 2,517 
ลา้นบาท)  

 และในส่วนของผลการดาํเนินงานของปี 2558 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 5,398 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 217  
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 173  ลา้นบาท (ปี 2558 เท่ากบั 44 ลา้นบาท)  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงเม่ือเทียบ
อตัราส่วนร้อยละของรายไดจ้ากการขายเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารนั้นพบวา่มนัลดลง 

 
 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 อตัราส่วนหน้ีสินธนาคารต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.64 เท่า ในปี 2557 เป็น 1.08 เท่า ในปี 2558 ทั้งน้ีการ

ลดลงดงักล่าวสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินท่ีลดลงเน่ืองมาจากบริษทัไดช้าํระเงินกูย้ืมจาก
ธนาคารสําหรับใชใ้นโครงการมากกว่าการกูจ้ากธนาคารจาํนวน 816.10 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัมีรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์มากข้ึนกวา่ปี 2557   

 
 อตัรากาํไรขั้นตน้ 
 ในปี 2558 บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 26% ซ่ึงลดลง 7% เม่ือเทียบกบัปี 2557 (33%) เน่ืองจาก ตน้ทุนท่ี

เพ่ิมข้ึนในโครงการเก่ียวกบัสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้มท่ีบริษทัฯมีนโยบายท่ีจะทาํใหดี้และสอดคลอ้ง
กบั วสิัยทศัน์ ของบริษทัท่ีตอ้งการใหโ้ครงการของบริษทัฯทุกๆโครงการ มีความน่าอยูส่มกบัคาํวา่บา้น แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการปรับราคาขายข้ึนบา้งไม่มากนกั แต่ตอ้งการใหโ้ครงการต่างๆ มีอตัราการหมุนของสินคา้ 
Inventory Turnover ท่ีสูงข้ึน ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้การลดลง 

 จากกราฟจะเห็นไดว้า่ในปี 2558 บริษทัมีอตัราส่วนกาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบัปี 2557 ซ่ึงเป็นไปตามกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ปี 2557 กาํไรสุทธิเท่ากบั 44 ลา้นบาท แต่ปี 2558  กาํไรสุทธิ
เท่ากบั 217 ลา้นบาท จากการท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงแต่อตัรากาํไรสุทธิสูงข้ึนนั้น  บริษทัฯไดใ้ชน้โยบายไม่
เพ่ิมค่าใช้จ่ายทางออ้มอ่ืนหรือเพ่ิมในอตัราท่ีตํ่า ดงัภาพท่ีจะเห็นไดว้่า ตน้ทุนทางการลาดลงลง ร้อยละ 3 
ตน้ทุนการบริหารลดลง ร้อยละ 7 และตน้ทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 3 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี   
 
ผูถื้อหุน้ท่านท่ี 1  คุณพิธิพฒัน์ รัตถานะโชค   ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้ซกัถามดงัน้ี 
คาํถามท่ี 1 ทาํไมอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากปีก่อน จากเดิมร้อยละ 32.6 เป็นร้อยละ 25.6 ในปีปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะ 
   เป็นเช่นน้ีต่อไปหรือไม่ 
คาํถามท่ี 2  บริษทัแม่มีกาํไรก่อนภาษี 233  ลา้นบาท และ งบการเงินรวม 271  ลา้นบาท แสดงวา่บริษทัลูกทาํกาํไรไดน้อ้ย

เหตุผลเพราะอะไร 
คาํถามท่ี 3  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 25.85 ลา้นบาท มนัเกิด

เพราะเหตุใด 
 
ประธานฯ ขอตอบคาํถามดงัน้ี  
ตอบคาํถามท่ี 1 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงแต่รายไดสู้งถึงร้อยละ 122 จากปีก่อน รวมถึงเมด็เงินของรายไดท่ี้ไดม้าสูงข้ึนจากปี

ก่อน ดว้ยเหตุน้ีทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้สูงข้ึน และส่วนของกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนดว้ย  มากไปกวา่นั้นค่าใชจ่้ายต่างๆของปีน้ี
เม่ือเทียบกบัปีก่อนยงัลดลงดว้ยเม่ือเทียบกบัรายไดร้วม เช่น ค่าใชจ่้ายใชจ่้ายในการขายลดลงจากร้อยละ  13 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 
10  ในปี 2558, ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากร้อยละ 15 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 10  ในปี 2558 โดยจะแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือรายได้
เพ่ิมข้ึนแต่ค่าใชจ่้ายของบริษทัไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนตามรายได ้ 

มากไปกวา่นั้นการท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเน่ืองมาจากทางบริษทัไดเ้ปิดตลาดใหม่ในทาํเลใหม่ๆ และมีการทดสอบตลาด
และผลตอบรับท่ีไดเ้กินเป้าหมาย  และหลงัจากนั้นไดป้รับราคาขายใหม่ในปี 2559 ซ่ึงบริษทัจึงมุ่งเนน้ถึงอตัราการทาํกาํไรมากกวา่ปี
ก่อน  

นอกจากน้ีก่อนรถไฟฟ้าจะเร่ิมดาํเนินการสายบางใหญ่ บริษทัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงศกัยภาพของทาํเลแถวนั้น จึงไดซ้ื้อท่ีผืนใหญ่
เพ่ือเปิดตลาดดงักล่าว และการท่ีตน้ทุนสูงเน่ืองมาจากบริษทัเปิดขายบา้นบริเวณดา้นหนา้ก่อนจึงทาํให้ตน้ทุนสูง ซ่ึงผ่านมาระยะ
หน่ึงบริษทัไดรั้บผลตอบรับท่ีดีมาก และส่งผลให้อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทัดีข้ึนกวา่ปีก่อนดว้ย มากไปกวา่
นั้นบริษทัยงัไดซ้ื้อท่ีเพ่ิมในบริเวณดงักล่าว ซ่ึงหลงัจากน้ีกาํไรจะเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซ่ึงโซนท่ีบริษทัขายดีมี 2 โซน  คือ โซน
บางนาและไทรนอ้ย  

และการท่ีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ยงัไม่ลดลงเน่ืองมาจากบริษทัตอ้งนาํเงินไปลงทุนในคอนโด 
 
ตอบคาํถามท่ี  2  การท่ีบริษทัแม่มีกาํไรสูง  แต่เม่ือจดัทาํงบการเงินรวมมีกาํไรเพ่ิมข้ึนไม่มากนั้น  เน่ืองมาจากบริษทัมี

ค่าใชจ่้ายประจาํท่ีไม่สามารถโยกยา้ยไดต้ามรายไดจ้ากการโอนไดท้นัที เช่น  เงินเดือนพนกังาน  เป็นตน้ เพราะตอ้งติดต่อกบัส่วน
งานราชการเพ่ือโยกยา้ยค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

 
ตอบคาํถามท่ี 3  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคือบริษทัมีคอมมูนิต้ีมอลลช่ื์อ 

Pickadaily เพ่ือให้เช่า จึงมีรายไดจ้ากการเช่า ซ่ึงทุกส้ินปีจะมีการประเมินราคาใหม่เพ่ือให้เป็นราคาปัจจุบนัโดยผูป้ระเมินอิสระ 
เม่ือไหร่กต็ามท่ีผูเ้ช่าลดลง  ราคากจ็ะลดลง บริษทักจ็ะตอ้งรับรู้ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    39  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,257 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

หมายเหตุ: มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ิม 11 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวท้ังส้ิน 39 ราย รวมคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 943,041,257 เสียง 
 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ  มีมติเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ 
 
วาระที ่4 พจิารณาจัดสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดให้ “บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2547 วนั
ศุกร์ท่ี 16 มกราคม 2547 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และทุนสาํรองต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีสาระสาํคญั ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยาย
ธุรกิจ ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้”  
 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลกาํไรสุทธิรวม 216.7 ลา้นบาทในปี 2558 ซ่ึงเป็น 
กาํไรสุทธิจากบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 187.4 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรท่ีจะอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ 
เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 9,400,000 บาท และขอเสนอใหจ่้ายเงินปันผลหุน้ละ 0.04 บาท  
จาํนวน 980,000,000 หุน้ เป็นเงินจาํนวน 39,200,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 
           
วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) เพ่ือรับสิทธิในเงินปันผล คือ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกั 
การโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด

ซกัถาม   
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    40  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

หมายเหตุ: มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวท้ังส้ิน 40 ราย รวมคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 943,041,258 เสียง 
 

ประธานฯจึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

 มติ มีมติเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้
จดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 14 กาํหนดให้  “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้
กรรมการเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก
โดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น
ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด”้ โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีออกตามวาระดงัน้ี 

1. นายววิฒัน์    เลาหพนูรังษี  กรรมการและกรรมการบริหาร 
2. นายวนัชยั ตนัติกลุ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมพล         เทียนสุวรรณ            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

สําหรับวาระน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรท่ีจะอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 
ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ของบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเร่ืองขอ้บงัคบัของบริษทัในเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระน้ี  
ดงัน้ี 

โดยขอ้บงัคบัของบริษทัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงขา้งมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี  
(1) หุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการ

เลือกตั้งคร้ังนั้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น โดยกรรมการท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ี ผูถื้อหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3
ท่านดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือคดัคา้น  จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ  
 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี 
1. นายววิฒัน์   เลาหพนูรังษี กรรมการและกรรมการบริหาร 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   40   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

    2. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
  3.  นายสมพล เทียนสุวรรณ           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ  จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 

  

มติ    มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้อนุมติั
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัมีรายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ    ปีละ    300,000 บาท 
(2)  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระท่ีเขา้ประชุม     คร้ังละ  15,000 บาท 
(3)  เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คร้ังละ  15,000 บาท 
 

ทั้งน้ี ประธานฯไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการพิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมท่ี
ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ  และให้การกาํหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดงักล่าวให้มีผลใช้
บงัคบัตลอดไป จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  ประธานฯไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 90 ไดก้าํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการกาํหนดค่าตอบแทนดงักล่าว
หรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุม อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการมอบอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ 
 

 มต ิ  มีมติดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ให้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดท่ีประธานฯเสนอทุกประการ และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการพิจารณา
จาํนวนเงินค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมท่ีประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะได้รับและให้การกาํหนด
ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 

 ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู ้
ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4098 หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4323 หรือ 
นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9832  แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมีค่าสอบบญัชี จาํนวน 3.5 ลา้นบาท ซ่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
องค์กรท่ีน่าเช่ือถือ มีบุคคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ ให้ข้อช้ีแนะ ช่วยพฒันาการบริหารงานของบริษัทได้ดี 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  และไดต้รวจสอบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลาหลายปี 
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 ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพิ่มเติมหรือคดัคา้นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง 
เห็นดว้ย 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 943,041,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯจึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

 มติ   มีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้อนุมติัแต่งตั้ง 
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4098 หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูต้รวจสอบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4323 หรือ นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9832  แห่ง บริษทั  
เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมีค่าสอบบญัชี จาํนวน 3.5 ลา้นบาท 
 
วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอีน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
 
                                                                                                                 
            
 (นายวศิิษฎ ์เลาหพนูรังษี) 
             ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 
         (นายอาณติั ป่ินรัตน์) 
           เลขานุการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดข้อมูลประกอบการพจิารณาวาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

วัตถุประสงค์ในการออก
หุ้นกู้ 

เพ่ือใช้ชาํระคืนหน้ีตราสารหน้ีระยะสั้ นและ/หรือ ตราสารหน้ีระยะยาวทั้ งจํานวนหรือ
บางส่วน และ/หรือเพ่ือชาํระคืนหุ้นกูท่ี้จะครบกาํหนด และ/หรือเพ่ือจดัหาเงินทุนสาํหรับใช้
ในการลงทุนโครงการ  และ /หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท  หรือเพ่ือ
วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
 

ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกู ้หุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วงเงนิ วงเงินรวมไม่เกิน -5,000- ลา้นบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดใน
คราวเดียวกนั หรือหลายคร้ังกไ็ด ้
 

สกลุเงนิ สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินต่างประเทศในจาํนวนเทียบเท่า 
 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนกาํหนด และ/หรือ บริษทัมีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการออกหุน้กู้
ในแต่ละคร้ัง 
 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทาํการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/
หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู ้
ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ  และ/หรือ ผูล้งทุนราย
ใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 
 

เงือ่นไขพเิศษ  สาํหรับหุน้กูร้ะยะสั้นอายไุม่เกิน 270 วนันั้น ในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้
ของหุน้กูท่ี้ไดอ้อกภายในจาํนวนเงินรวมท่ีไดรั้บอนุมติัขา้งตน้ บริษทัสามารถออกหุน้กูร้ะยะ
สั้นทดแทนเพ่ิมเติมไดภ้ายในเง่ือนไขและวงเงินท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ 
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การมอบอาํนาจ ขอ้จาํกดั เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆอนัจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้น
กูเ้ช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกู ้จาํนวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชาํระคืนเงินตน้ วิธีการจดัสรร 
ประเภทหลกัประกนั รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆเป็นตน้ ตลอดจนการดาํเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้
กู ้การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและการดาํเนินการใดๆ 
ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั ให้อยู่ในอาํนาจของ
กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผู ้
มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษทัท่ีจะพิจารณาและกาํหนดต่อไป 

เงือ่นไขอืน่ๆ ข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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เอกสารแนบ 3 
( ปิดอากรแสตมป  20 บาท) 

 
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Proxy ( Form B.) 
 

         เขยีนที_่____________________________ 
เลขทะเบียนผูถือหุน        Written at    
Shareholder's Registration No.        

วนัที_่______เดอืน____________พ.ศ._____ 
         Date     Month     Year 
 
 
(1) ขาพเจา        สญัชาต_ิ___________________________ 
 I/We        Nationality    
 อยูบานเลขที ๋            
 Address            
  
 
 
(2) เป็นผูถือหุนของ  บรษิทั อารียา พรอพเพอรตี ้จาํกดั (มหาชน) ("บรษิทั")     
 being a shareholder of Areeya Property Public Company Limited ("The Company")    
    
 
 โดยถือหุนจาํนวนท ัง้สิน้รวม_________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั________________________เสียง  ดงัน้ี 
 holding the total amount of  shares  and are entitled to vote equal to                       votes as follows :  
 
 หุนสามญั_____________________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั______________________ เสียง 
 ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to         votes 
 
 หุนบุรมิสทิธ_ิ__________________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั______________________ เสียง 
 preference share   shares  and are entitled to vote equal to   votes 
  
 
(3) ขอมอบฉนัทะให      
 Hereby appoint            
 1 ชือ่                                      นายวนัชยั ตนัตกิุล                              อายุ                65               ปี   อยูบานเลขที ่         11/12   
  Name Mr. Wanchai Tantikul, Indepent Director    age 65 years   residing at          11/12 
   

ถนน                   ________ตาํบล/แขวง                       บางหวา           อาํเภอ/เขต                 __   ภาษีเจรญิ             
  Road           Sub District/Kweang    Bangwa         District/Khet           Phasijaroen  
   

จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย                10160                 หรือ   
  Province  Bangkok   Postal Code   10160  or  
   
 2 ชือ่____________________________________________ อายุ_______________      ปี       อยูบานเลขที_่__________ 
  Name      age  years   residing at  

ถนน___________________________ ตาํบล/แขวง_______________________ อาํเภอ/เขต____________________ 
  Road    Sub District/Kweang  District/Khet   

จงัหวดั_________________________________ รหสัไปรษณีย_____________________ หรือ   
  Province     Postal Code   or 
  
 3 ชือ่______________________________________________ อายุ_______________     ปี   อยูบานเลขที_่__________ 
  Name      age  years residing at  

ถนน_____________________________ ตาํบล/แขวง_______________________ อาํเภอ/เขต____________________ 
  Road    Sub District/Kweang  District/Khet   

จงัหวดั___________________________________ รหสัไปรษณีย_______________________    
  Province     Postal Code     
   
   
 
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีว เป็นผูแทนของขาพเจา เพือ่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวสิามญัผูถือหุนคร ัง้ที ่2/2559 ใน
วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม  2559 เวลา 11.00 น. ณ หองครสิตลั บอลรูม 3&4 ชัน้ 2 ครสิตลั ดไีซน เซ็นเตอร เลขที ่1420/1 ถนนประดษิฐมนูธรรม แขวงลาดพราว 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ืน่ดวย  
 
 
 Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting 
no.2/2016  of the shareholders on Tuesday, 20 December, 2016 at 11.00 a.m. at Crystal Ballroom 3&4, 2nd floor, Crystal Design Center, 
1420/1 Praditmanutham Road, Ladprao, Bangkapi, Bangkok 10240 or at any adjustment thereof. 
     
             
  
             
  
         
 
 
 

ผูทีม่าประชุมดวยตวัเอง  โปรดนําหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงตอพนกังานลงทะเบียน
ใ ั ป   
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(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร ัง้น้ี ดงัน้ี 
 I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows : 
 
   (ก) ใหผูรบัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
     (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

วาระที ่1    พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํปี 2559 
Agenda 1      To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2016. 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
             Approve          Disapprove        Abstain 
 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุนกูวงเงนิรวมไมเกนิ -5,000- ลานบาท 
Agenda 2      To consider and approve the issuance and offering of debentures total amount not exceeding Baht 5.0 Billion. 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
             Approve          Disapprove        Abstain 
 

 
วาระที ่3  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถามี)  
Agenda 3      To consider any other matters (if any). 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
             Approve          Disapprove        Abstain 
 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรบัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเป็นไปตามทีร่ะบุไวในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมใชเป็น
การลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder. 
 
 
(6) ในกรณีทีข่าพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชดัเจน หรือในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาหรือลงมตใินเรือ่ง
ใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวขางตน รวมถงึกรณีทีม่ีการแกไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอเท็จจรงิประการใด ใหผูรบัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขาพเจา
ไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above,  or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote 
the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
 
 
 กจิการใดทีผู่รบัมอบฉนัทะไดกระทาํไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รบัมอบฉนัทะไมออกเสียงตามทีข่าพเจาระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 
 
 
 
 
    ลงนาม/Signed ___________________________________ ______ผูมอบฉนัทะ/Shareholder 
                            (                                        ) 
 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed ____________________________________________ผูรบัมอบฉนัทะ/Proxy 
          (               ) 

 
 
 
หมายเหต ุ/ Remarks 
 
1.  ผูถือหุนทีม่อบฉนัทะ จะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจาํนวนหุนใหผูรบัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 
 The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 

number of shares to several proxies to vote separately 
 
2. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูรบัมอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดในใบประจาํตอแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 

Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจาํตอแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถือหุนของบรษิทั อารียา พรอพเพอรตี ้จาํกดั (มหาชน)  
 Authorization on behalf of the Shareholder of Areeya Property Public Company Limited 
 
 ในการประชุมวสิามญัผูถือหุนคร ัง้ที ่2/2559 ในวนัองัคารที ่20 ธนัวาคม  2559 เวลา 11.00 น. ณ หองครสิตลั บอลรูม 3&4 ชัน้ 2 ครสิตลั ดีไซน เซ็น
เตอร เลขที ่1420/1 ถนนประดษิฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ืน่ดวย  
 
 For the Extraordinary General Meeting of the shareholders No.2/2016 on Tuesday, 20 December, 2016 at 11.00 a.m. at 
Crystal Ballroom 3&4 , 2nd floor, Crystal Design Center, 1420/1 Praditmanutham Road, Ladprao, Bangkapi, Bangkok 10240 or at any 
adjustment thereof.  
 

 
 

วาระที ่___________________________ เรือ่ง________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่____________________________เรือ่ง_________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่____________________________เรือ่ง_________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่____________________________เรือ่ง_________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่____________________________เรือ่ง_________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่____________________________เรือ่ง_________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่____________________________เรือ่ง_________________________________________________________________________ 
Agenda    Re: 
 

  เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       Approve          Disapprove         Abstain 
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เอกสารแนบ 4 
 
เงือ่นไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
1. กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
 ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
 กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

1.2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลสัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่
เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนังสือเดินทาง และสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของ
นิติบุคคลนั้นๆ 

 กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
2. กรณีมอบฉนัทะ 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยเขา้ร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้ง
ลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ / 
ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : ใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ 
เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล : 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อก

ให้ไม่เกินเดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบตัร
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ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรอง
ความถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทัใน
หนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ี
คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้าํหนงัสือมอบฉันทะ
ฉบบันั้นให้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ทาํ
การแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทาํ
การรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

 กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความกาํกบัไวว้่า “ลาย
พิมพห์ัวแม่มือซ้ายของ....” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้งพิมพ์
ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง และตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจเลือก
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นายวนัชยั ตนัติกลุ 

ท่ีอยู ่11/12 หมู่ท่ี 9 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2. นายปรีชา บุณยกิดา 

ท่ีอยู ่92/21-22 หมู่ท่ี 7 ต.เชียงรากนอ้ย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 
3. นายสมพล เทียนสุวรรณ 

ท่ีอยู ่72/2 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน 
และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ มายงันายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ซ่ึงเป็น ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ มายงัท่ีอยูข่องบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อน
การประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรประจาํตวัขา้ราชการ / 
หนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี

เอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ ท่ีรับรองแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมา
แสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

4. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์: ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

5. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ : ให้ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือ
มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรอง
โดยผูมี้อาํนาจ ท่ีรับรองแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
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การลงทะเบียน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

  
การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯกาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ี

กาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบฉนัทะเท่านั้น 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู ้

ถือหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวกไ็ด ้
4. การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลบั

ดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 5 
แผนทีข่องสถานทีจ่ัดประชุม 

 
 

ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2  
คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) 
1420/1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์+66 (0) 2101-5938, แฟกซ์ +66 (0) 2101-5977 
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