
The Extraordinary General Meeting of Share Holders No.1/2020

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที ่1/2563

Crystal Ballroom 3&4 ,Crystal Design Center 

Feb. 25, 2020
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จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ

จ านวนรวม..........ราย 
ถือหุ้นรวมกัน...........หุ้น     

2



BOARD OF DIRECTOR

คณะกรรมการบริษัท
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BOARD OF DIRECTOR
คณะกรรมการบริษัท
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BOARD OF DIRECTOR
คณะกรรมการบริษัท

ล ำดับ รำยชือ่ ต ำแหน่ง
1 คุณวศิิษฎ์ เลำหพนูรังษี ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนที่

ประชุม

2 คุณวิวัฒน ์ เลำหพนูรังษี กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร และรองประธำนทีป่ระชุม

3 คุณนิภำพฒัน์ โรมรัตนพนัธ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

4 คุณทนั เทยีนสุวรรณ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร

5 คุณอำชวัน เอี่ยมไพบูลยพ์นัธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนก่อสร้ำง

6 คุณวันชัย ตันตกุิล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

7 คุณปรีชำ บุณยกิดำ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

8 คุณสมพล เทยีนสุวรรณ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
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Executive
คณะผู้บริหาร

ล ำดับ รำยชือ่ ต ำแหน่ง
1 คุณอำณัต ิ ป่ินรัตน์ เลขำนุกำรบริษัท 
2 คุณจุมพลภัทร์ พูลทรัพย์ ทีป่รึกษำบริษัท
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Independent Finance Advisory
ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ล ำดับ รำยชือ่ ต ำแหน่ง
1 คุณพรพุทธ ริจริวนิช ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอสิระ 

บริษัท ดสิคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท ์จ ำกัด 
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Vote Method

วิธีการลงคะแนนเสียง
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Vote Method
วิธีการลงคะแนนเสียง

➢ การนับคะแนนในการประชุมคราวนี ้บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่านเคร่ืองอ่านแถบข้อมูล (Bar Code) เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระที่ทุกท่านได้รับแจก
ในขณะลงทะเบียน 

➢ เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอย่างรวดเร็วขึน้ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระ
หน่ึงวาระใด ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพ่ือส่งให้คณะกรรมการนับคะแนน 
ส่วนท่านที่ไม่ยกมือขึน้จะถือว่าท่านเห็นด้วยและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

➢ ในการนับคะแนน บริษัทจัดให้มีกรรมการนับคะแนน 5 ท่าน โดยได้เชิญนักกฎหมายจากส านักงานกฎหมาย
ภายนอกมาเป็นกรรมการ 1 ท่าน เป็นเจ้าหน้าที่บริษัท  3 ท่าน และจะเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มาเป็น
กรรมการนับคะแนน
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Vote Method
วิธีการลงคะแนนเสียง

➢ ตามพระราชบัญญัตบิริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 33 วรรค 5 

“การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้จองหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามที่ประธาน
ในทีป่ระชุมก าหนด”
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Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual   
General Meeting of Shareholders for the year 2019

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562
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วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562

➢ วตัถุประสงค์
และเหตุผล 

บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงจัดให้
มีขึน้เม่ือ วนัองัคารที ่ 23 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตาม
รายละเอยีด ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังกล่าว ซ่ึงได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้
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วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562

➢ ความเห็นของ
คณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีการ
บันทกึอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

➢ การลงมตอินุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ปีระชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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Agenda 2 To consider and rectify for Receiving Financial 
Assistance from Connected Person
วาระที ่2   พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลที่
เกีย่วโยงกัน
(ในวาระนีแ้บ่งเป็น วาระ 2.1 และ วาระ 2.2)
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วาระที่ 2.1 พจิารณาอนุมัติรับรองผู้ถอืหุ้นเป็นประธานในทีป่ระชุม
➢ ตามข้อบังคบับริษัทฯ ข้อที่ 31 

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 
32”
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วาระที่ 2.1 พจิารณาอนุมัติรับรองผู้ถอืหุ้นเป็นประธานในทีป่ระชุม
➢ ตามข้อบังคบับริษัทฯ ข้อที่ 32 

“การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ขึน้อกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด”
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วาระที ่2.2 พจิารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

➢ วตัถุประสงค์
และเหตุผล 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 9/2562 เม่ือวนัที่
17 ธันวาคม 2562 ได้มมีติอนุมตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลีักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือ
เลกิบริษัท โดยการออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2/2562 ซ่ึงได้เข้าท ารายการเม่ือ
วนัที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กบัคุณวศิิษฎ์ เลาหพูนรังษี จ านวน 150 ล้านบาท และ คุณววิฒัน์ เลาหพูน
รังษี จ านวน 150 ล้านบาท รวม 300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษทัฯยงัมไิด้ด าเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยง เน่ืองจาก ณ วันที่ด าเนินการ บริษัทฯพจิารณาว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวเป็น
รายการขนาดกลาง (มูลค่า 90 ล้านบาท ไม่เกนิ 3% มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ(NTA)) จึงด าเนินการขอ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เท่าน้ัน ไม่ได้ขอ
อนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท่ฯ
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วาระที ่2.2 พจิารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

➢ วตัถุประสงค์
และเหตุผล 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าว ถือเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยง”) ซ่ึงค านวณดอกเบีย้จ่ายถึงวนัทีม่กีารช าระบญัชี
เม่ือเลกิบริษัท ดอกเบีย้จะมมูีลค่าเท่ากับ 300 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 9.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ี
ตัวตนสุทธิของบริษทัฯ (NTA) ตามงบการเงนิรวมของบริษัทฯที่ผ่านการสอบทานแล้ว ส้ินสุดวนัที่
30 กนัยายน 2562 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 เท่ากับ 3,119
ล้านบาท) ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ตีัวตนสุทธิของบริษัทฯ รายการดงักล่าวจึงเข้า
ข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ จึงต้องขอสัตยาบนัและต้องขออนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพ่ือพจิารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
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➢ การลงมตอินุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรือผู้
ถือหุ้นทีม่ส่ีวนได้เสียไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน

➢ ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่มสิีทธิออกเสียงและไม่มีส่วนได้เสียจ านวน 5 ท่าน มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น เพ่ือพจิารณาอนุมตักิารให้
สัตยาบัน

วาระที ่2.2 พจิารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

19



Agenda 3 To consider any other matters (if any)

วาระที ่3 พิจารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้ามี)
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