
 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 

____________________________________ 
 
สถานท่ี  ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว  
                   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240    
 
วนัท่ีและเวลา วนัองัคารท่ี 25 มีนาคม 2563 เร่ิมประชุมเวลา 10.30  น.  
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
                1. นายวิศิษฎ ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
                2.   นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี กรรมการและกรรมการบริหาร 

3.  นางนิภาพฒัน์   โรมรัตนพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
4.  นายทนั                              เทียนสุวรรณ                          กรรมการและกรรมการบริหาร 
5.  นายอาชวนั เอ่ียมไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. นายวนัชยั   ตนัติกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายปรีชา   บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายสมพล                         เทียนสุวรรณ                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายอาณติั  ป่ินรัตน์ เลขานุการบริษทั 

                2. นายจุมพลภทัร์ พลูทรัพย ์ ท่ีปรึกษาบริษทั 
 
เร่ิมการประชุม 
 
นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี    ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ 
รวมทั้งส้ิน 30 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมด  947,116,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทั (ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2563 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด บริษทัมีผูถื้อหุ้นทั้งหมดมี 370 ราย 
ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 980,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาเอง 8 คน จาํนวน 474,693,201 หุ้น (คิดเป็น
ร้อยละ 48.44 %) และมอบฉนัทะ 22 คน จาํนวน 472,423,014 หุ้น(คิดเป็นร้อยละ 48.21 %) 

 
ประธานบริษทัฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563  และประธานฯ แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร

และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
 
 



 

 
จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
1. การนับคะแนนในการประชุมคราวน้ี บริษทัจะใชก้ารป้อนขอ้มูลผ่านเคร่ืองอ่านแถบขอ้มูล (Bar Code)  เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระท่ีไดรั้บแจกในขณะ
ลงทะเบียน และเพื่อให้การประชุมดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วข้ึน  ทางบริษทัขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ในวาระหน่ึงวาระใด ขอให้ยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือส่งให้คณะกรรมการนับคะแนน 
ส่วนท่านท่ีไม่ยกมือจะถือวา่ท่านเห็นดว้ย และไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน    

2. จากการท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใหม่ออกมา  และไม่ไดร้ะบุการแยก
เสียงลงคะแนน ดงันั้นการนับคะแนนเสียงในการประชุมคราวน้ี จะนับคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เตม็จาํนวนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงในการประชุมคราวน้ี 

เลขานุการบริษทัฯ ไดข้อให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 5 ท่าน ผลปรากฎว่ามีผูถื้อ
หุน้จาํนวนมากกวา่ 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 

และเน่ืองจากแบบหนงัสือมอบฉันทะอนุญาตให้ผูถื้อหุ้น ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะได ้โดยผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความ
ประสงคข์องผูม้อบฉันทะให้ถูกตอ้ง  ท่านสามารถดูความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะไดจ้ากสาํเนาหนงัสือมอบฉนัทะท่ีท่าน
มี  หากผูม้อบฉันทะมิไดแ้สดงความประสงคม์าในวาระใด  ผูรั้บมอบฉนัทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามท่ีเห็นสมควร
เม่ือถึงวาระนั้นๆ ได ้  การออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุมน้ีถือว่าเป็นไปตามความประสงคข์องผู ้
มอบฉนัทะ 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นบางท่านไดม้อบฉันทะให้กรรมการบางท่านของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงแทน ซ่ึงมีทั้งให้ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ดงันั้น เม่ือถึงวาระท่ีผูม้อบฉนัทะกาํหนดใหล้งคะแนนเสียง  
กรรมการผูรั้บมอบฉันทะก็ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนดว้ย  เพราะฉะนั้น ถึงแมท่้านกรรมการท่ีนัง่อยูด่า้นบนน้ี 
จะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงท่ีนับได้ว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เป็นการนับ
คะแนนเสียงจากผูม้อบฉันทะท่ีไดม้อบฉันทะมา และกรรมการท่ีรับมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะแลว้  

จากนั้ นได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการนับคะแนน บริษัทจัดให้มีกรรมการนับคะแนน 5 ท่าน โดยเป็น
เจา้หน้าท่ีของบริษทั 3 ท่าน ท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกบริษทั 1 ท่าน และตวัแทนผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม 1 ท่าน โดย
บริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่บริเวณโต๊ะนบัคะแนนดา้นหนา้ ประธานฯขอให้ตวัแทนผูถื้อหุ้น 1 ท่าน อาสามาเป็นกรรมการนบัคะแนน 
ปรากฏวา่ นางสาวปิยมาส ธรรมเจริญ  ตวัแทนผูถื้อหุน้ไดย้กมือข้ึน 

 
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่กรรมการนบัคะแนนในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 5 ท่าน ดงัน้ี  
1. นางสาวรดาวลัย ์ ครุฑเสม  เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
2. นางสาวทนัตธ์นทั     บุญจรัส   เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
3. นางสาวชนิดาภา  พลพงั เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
4. นายวฒิุชยั เหลืองสะอาด  ท่ีปรึกษากฎหมายจากสาํนกังานกฎหมาย บจก. วฒิุเวคินทนายความ 
5. นางสาวปิยมาส  ธรรมเจริญ    ตวัแทนผูถื้อหุน้        
 

และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  



 

 
ก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเพ่ือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ี

เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงไปก่อนหน้าน้ี ผลปรากฏว่าผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยเสียงเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองวิธีการลงคะแนนเสียง โดยมีเสียงท่ีเห็นดว้ย 947,116,113 เสียง และงด
ออกเสีง 102 เสียง  (เสียงทั้งหมด 947,116,215 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   
วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 23 
เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องคริสตลับอลรูม 3&4   ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์  เลขท่ี 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีทั้งหมด 8 วาระ โดยสําเนารายงานการประชุม
ดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้   

 
จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรับรองรายงาน

การประชุมดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเอกฉนัทด์งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 30 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,116,215 เสียง 
เห็นดว้ย 947,116,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,116,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
มติ  มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 
 
ประธานฯ แจง้ว่าก่อนเขา้วาระท่ี 2 ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นวาระท่ี 2.1 และวาระท่ี  2.2  เน่ืองจากกระผม นายวิศิษฎ ์เลาหพูนรังษี 
ประธานในท่ีประชุม และ นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี รองประธานในท่ีประชุม เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระดงักล่าว จึงไม่
มีสิทธิออกเสียงและขอออกจากท่ีประชุมระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี  
 
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31  และขอ้ 32 ในการประชุมผูถื้อหุน้ให ้
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่ 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน หรือถา้ไม่มีรองประธาน 
กรรมการ  หรือมีแต่ไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ี 
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  



 

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
เลขานุการบริษทัฯ ขอตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเป็นประธานในท่ีประชุม  หรือยกมือข้ึน พร้อมทั้งแจง้ช่ือ นามสกุล 
จาํนวนหุน้ และเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  
 
คุณนกัษตัร การุญ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ของ นายฐกร นิติปัญญาวฒิุ  ขอเสนอ คุณอาชวนั เอ่ียมไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ 
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  เป็นประธานในท่ีประชุม   
 
เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่ามีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอช่ือผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนๆ หรือประสงค์จะเสนอช่ือเป็น
ประธานในท่ีประชุมหรือไม่ครับ  ถา้ไม่มีกระผมขอเขา้สู่วาระการลงคะแนนเสียงเพ่ือรับรองผูถื้อหุ้นเป็นประธานในท่ี
ประชุมสาํหรับวาระท่ี 2.1 
 
 
วาระท่ี 2.1 พจิารณาเลือก คุณอาชวนั เอ่ียมไพบูลย์พนัธ์ เป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนหุ้น 
1. นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี 320,897,000 
2. นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี 132,031,096 
3. นางพชัรี  พรเจริญชยัศิลป์ 191,859,100 
4. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 

รวม  704,787,196 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 26 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 242,329,019 เสียง 
เห็นดว้ย 242,329,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 242,329,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 

                มติ  มีมติดว้ยเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติ 
ให ้นายอาชวนั เอ่ียมไพบูลยพ์นัธ์ เป็นประธานในท่ีประชุม  
 
 
 
 



 

วาระท่ี 2.2 การพจิารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน   
เลขานุการบริษทัฯ  แจง้วา่สาํหรับการพิจารณาอนุมติัการให้สตัยาบนัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั มีเหตุผลท่ีตอ้งขออนุมติัการใหส้ตัยาบนัดงัน้ี  

 การคาํนวณขนาดรายการเก่ียวโยง โดยบริษทัไดค้าํนวณขนาดรายการโดยคิดจาก ดอกเบ้ียจ่าย
ของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนทั้งหมด  คูณ 5 ปี (ระยะเวลาก่อนวนัท่ีบริษทัฯจะมีสิทธิ
ในการไถ่ถอนหุน้ก่อนครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู)้   

 การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าว จะตอ้งดาํเนินการรับชาํระเงินให ้ แ ล้ ว
เสร็จก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม2562 ถึงจะสามารถบนัทึกรายการเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ฯ ไดต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัวนัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 
32) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 และไดรั้บการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 สาํหรับกิจการท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนท่ีไดรั้บการชาํระก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของผู ้
ถือหุน้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 ดว้ยเหตุผลทั้งสองประการ บริษทัจึงเลือกใชร้ะยะเวลา 5 ปีในการคาํนวณขนาดรายการ  ซ่ึงมี
มูลค่า 90 ล้านบาท เป็นรายการขนาดกลาง (มูลค่าไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ NTA) จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2562  มีมติอนุมติัและเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เท่านั้น  
 
ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดมี้ความเห็น
ว่า เพื่อให้เกิดความระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัควรคาํนวณขนาดรายการตลอดอายุของหุ้นกู ้
ซ่ึงเม่ือบริษทัคาํนวณขนาดรายการตามความเห็นของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) แลว้ ขนาดรายการดงักล่าว ดอกเบ้ียจะมีมูลค่าเท่ากบั 300 ลา้น
บาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.62 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) เป็น
รายการขนาดใหญ่ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  

   
  จึงเป็นท่ีมาของการพิจารณาอนุมติัการใหส้ตัยาบนัการรับความช่วยเหลือทาง ก า ร เ งิ น จ าก

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี   
 

* รายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มุลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง”) * 
 
 
นอกจากน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้ง ให้บริษทั ดิสคฟัเวอร์  แมเนจเมน้ท์ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมและเง่ือนไขของรายการรับความช่วยเหลือ



 

ทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัรายละเอียดในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หนา้ 10-19 
 

เหตุผลและความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
1. เน่ืองจากบริษทัมี ตัว๋สัญญาใชเ้งิน กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระในช่วง

วนัท่ี 22-25 ธันวาคม 2562 จาํนวน 240 ลา้นบาท หากใชก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินการปกติ
ของบริษทัจะไม่เพียงพอ และไม่ทนัการต่อการชาํระตัว๋ดงักล่าว 
 

2. การออกระดมทุนดว้ยวิธีการออกตราสารหน้ี หรือกูย้ืมเงินเพิ่มเติม อาจทาํให้บริษทัมีความเส่ียง
ท่ีจะผิดเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนตามขอ้กาํหนดสิทธ์ิหุ้นกู ้และหรือเง่ือนไข
ในสญัญากูเ้งินของสถาบนัการเงิน  ซ่ึงผลกระทบท่ีจะตามมามีดงัน้ี 

 
2.1 มีค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมจากการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน เพื่อขอมติ

แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิ เร่ืองการดาํรงสถานะอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนทุน 
2.2 บริษทัฯจะผิดเง่ือนไขในการการดาํรงสถานะอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนทุน ใน

สัญญาเงินกู้ของบริษทั กับสถาบันการเงิน ทาํให้บริษทั สูญเสียความน่าเช่ือถือกับ
สถาบนัการเงิน และอาจมีผลต่อการขอสินเช่ือของบริษทัฯในอนาคต 

2.3 บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั (Credit 
Rating) 

  
 จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว บริษทัจึงไดพ้ิจารณาเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆเพื่อให้ บริษทัฯ 
 สามารถมีสภาพคล่องมาชาํระตัว๋สัญญาใชเ้งิน  สามารถเพิ่มส่วนทุนของบริษทั ลดอตัราส่วนหน้ีสิน
 สุทธิต่อส่วนทุนลง  บริษทัฯจึงออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (Perpetual bond)  
  
 อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าว จะตอ้งดาํเนินการรับชาํระเงินให้
 แลว้เสร็จก่อนวนัท่ี 31 ธ.ค. 62 ถึงจะสามารถบนัทึกรายการเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ได ้ต า ม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัวนัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32) ซ่ึงมี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ว ัน ท่ี  1 
มกราคม 2563 และไดรั้บการผอ่นปรนตามมติของคณะกรรมการกาํกบัดูแลการ ประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 สาํหรับกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ี ไดรั้บการชาํระก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้บนัทึก
เป็นส่วนหน่ึงของผูถื้อหุน้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 
 
 
 
 
 
  



 

 2.ความเหมาะสมเร่ืองอัตราดอกเบีย้จ่ายของการเข้าทํารายการ 
 การออกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ีมีมูลค่า

การเสนอขายรวมทั้งสิน 300.00 ลา้นบาท โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีขาํระให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ในช่วง 5 ปี แรกเท่ากบัร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเสนอขาย 
ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียอ่ืนดงัน้ี 

 
1. อตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน อยุใ่นช่วงร้อยละ 4.50- 5.60 ต่อปี 
2. อตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัจ่ายให้กบัหุ้นกูร่้นอ่ืนๆ อยุ่ในช่วงร้อยละ 5.25- 6.75 ต่อปี  อตัราดอกเบ้ีย

ถวัเฉล่ียของหุน้กุท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 6.05 ต่อปี  
3. อตัราดอกเบ้ียหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีเสนอขายโดยบริษทัอ่ืน อยู่ในช่วงร้อยละ 

5.00-9.00 ต่อปี   
4. Cost of Equity ของบริษทั เท่ากบัร้อยละ 12.44 ต่อปี 
 
 
อธิบาย ขอ้ 3. [อตัราดอกเบ้ียหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนฯ ท่ีต ํ่ากว่าอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น
กลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) ขององคก์รและตวัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคล้ายทุนฯ ตั้ งแต่ BBB- ข้ึนไปซ่ึงเป็นกลุ่มระดับลงทุน (investment grade)  และมีการจัด
อนัดบัความน่าเชือถือท่ีดีกวา่ของบริษทัฯ] 
อธิบาย ขอ้ 1. [อตัราดอกเบ้ีอขอ้ 1 ตํ่ากว่า แต่ตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ เช่นการจดจาํนองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เป็นหลกัประกนักนั เง่ือนไข presale รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการเบิกใชว้งเงิน 
ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัตํ่ากว่าเนืองจากมีความเส่ียงของเงินกูต้ ํ่ากว่า  ดงันัน
บริษทัจึงเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียในช่วง 5 ปี แรกของการเขา้ทาํรายการมีความเหมาะสม เช่นเดียวกบั 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
  
ส่วนความเหมาะสมของอตัราดอกเบ้ียในช่วงตั้งแต่ปีท่ี 6 เป็นตน้ไป ไม่แตกต่างจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนฯ ท่ีเคยออกและเสนอขายโดยบริษทัอ่ืนๆ  
 

 ช่วงปีท่ี 6-25 อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.25-1.1 
 ช่วงปีท่ี 26-50 อยูใ่นช่วงร้อยละ 1.00-1.10 
 ตั้งแต่ปี 51 เป็นตน้ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.00 -3.00  

  
โดยอตัราดอกเบ้ียคงท่ีส่วนเพิ่มของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนฯ ของบริษทั ถูกกาํหนดไวท่ี้
ร้อยละ 0.25,1 และ 2 ตามลาํดับ ซ่ึงอยุ่ในช่วงอัตราดอกเบ้ียคงท่ีส่วนเพ่ิมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนฯ ท่ีออกโดยบริษทั อ่ืนๆ บริษทัจึงห็นว่าอตัราดอกเบ้ียหลงัจากช่วง 5 ปีแรกของการ
เขา้ทาํรายการมีความเหมาะสม เช่นเดียวกบั ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 



 

3.ความเหมาะสมของเง่ือนไขของรายการ ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาในแต่ละ
เง่ือนไขแลว้วา่มีความเหมาะสม 
 
4.ความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
 
ข้อดีข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 
ข้อดี ข้อด้อย 
บริษทัไมผ่ดินดัชาํระหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน บริษทัมีภาระดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน 
บริษทัไดรั้บเงินทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อใหเ้กิดสภาพคล่อง  

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนท่ีสูงข้ึนในปี 2566 
จากการเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีจากส่วนทุนเป็น
หน้ีสิน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ึสิน
สุทธิต่อส่วนทุนเกินเพดานตามข้อกาํหนดสิทธิ 
และหรือเงือนไขของสถาบนัการเงิน 

ได้รับเง่ือนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะ
คลา้ยทุนท่ีดีกว่าเง่ือนไขของบริษทัท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการเงินและหุน้กูร่้นอ่ืนๆ 

 

ลดขั้นตอนและประหยดัค่าใข้จ่ายในการทํา
รายการเม่ือเทียบกบัการออกหุน้กูป้ระเภทอ่ืนๆ 

 

มีโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งข้ึน และสามารถ
ลดอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนทุนลงจาก 2.86 
เหลือ 2.62 เท่า โดยประมาณ  

 

ผูถื้อหุ้นไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
ของกิจการหรือการบริหารกิจการของบริษทั 

 

 
ข้อดีข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ 
ข้อดี ข้อด้อย 
ไม่มีภาระดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต บ ริษัท ไม่ มี โอกาสกู้ เงิน เพิ่ ม เติ ม  เน่ื อ งจาก

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนทุนใกล้จะเต็ม
เพดานท่ี  3:1  ซ่ึงการไม่เข้าทํารายการจะทําให้
บริษัทฯไม่สามารถบันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ท่ี มี
ลกัษณะคลา้ยทุนมูลค่า 300 ลบ. เป็นส่วนของผูถื้อ
หุน้ในงบการเงิน  

ไม่ต้องแก้ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของอัตราส่วน
หน้ีสินต่อทุนจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึก
บัญชีของรายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะ
คลา้ยทุนเป็นหน้ีสินในปี 2566  

บริษทัจะไม่ได้รับเงินทุนท่ีจะเข้ามาเสริมสภาพ
คล่องของบริษทั 



 

 
 ข้อดีข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคลภายนอก  

ข้อดี ข้อด้อย 
สามารถทํารายการได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เป็น
ผูมี้ความรู้เก่ียวกับบริษทั เป็นอย่างดี จึงสามารถ
ให้เงินสนับสนุนไดอ้ย่างรวดเร็วและลดขั้นตอน
การดาํเนินการการเสนอขายหุ้นกูเ้ม่ือเปรียบเทียบ
กบัการเสนอขายใหก้บับุคคลภายนอก  

อาจประสบ ปัญห าเร่ือ งความขัดแย้งท าง
ผลประโยชน์เน่ืองจากภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีบริษทั
ต้องชําระให้กับบุคลลท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงดํารง
ตําแห น่งผู ้บ ริหารของบ ริษัท   และมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนภายหลงัจาก 5 ปี  

ช่วยใหบ้ริษทัลดค่าใชจ่้ายในการจดัหาผูล้งทุน  
 

สาํหรับวาระพิจารณาอนุมติัการใหส้ตัยาบนัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยง กนั 
จากรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้

ร่วมประชุม (Record Date) มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี คือ  

 ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนหุ้น 
1. นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี 320,897,000 
2. นายวิวฒัน์ เลาหพนูรังษี 132,031,096 
3. นางพชัรี  พรเจริญชยัศิลป์ 191,859,100 
4. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 60,000,000 

รวม  704,787,196 

ดงันั้น ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิลงคะแนนในวาระน้ี มีจาํนวนคงเหลือเท่ากบั 242,329,019 หุน้/เสียง 
 
                ประธานฯ กล่าววา่ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือผูถื้อหุน้ท่ีมี 
ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
ผลปรากฏวา่ไม่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเอกฉนัทด์งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 26 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 242,329,019 เสียง 
เห็นดว้ย 242,329,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 242,329,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 



 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
มติ  มีมติดว้ยเสียงเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการให้
สตัยาบนัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  

 
เลขานุการบริษทัฯ เชิญคุณวิศิษฎ ์และคุณวิวฒัน์ กลบัเขา้วาระการประชุม 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ (ถ้ามี)  
 
 
ผูถื้อหุน้ท่านท่ี 1 ช่ือ คุณจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ มีขอ้ซกัถามดงัน้ี  

-  คาํถาม :  บริษทัมีการจดัจาํหน่ายหุน้กูท่ี้ครบกาํหนด 2,000 ลา้นบาทอยา่งไรบา้งคะ  
ประธานฯ ตอบวา่  
- ตอบคาํถาม บริษทัมีออกหุ้นกู ้ม.ค. 2563 แบบมีหลกัประกนัประมาณ 1,835 ลา้นบาทถือว่าไดรั้บการตอบรับ

ท่ีดีมาก โดยบริษทัไดช้าํระคืนหุ้นกู ้654.5 ลา้นบาทท่ีครบกาํหนดในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 แลว้ท่ีเหลือ
กนัไวร้อคืน เม.ย. 2563  1,500 ลา้นบาท ขาดอีก 300 กว่าลา้นบาทอยูร่ะหว่างการพิจารณาว่าจะมาจากแหล่ง
ใด 

 
ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
                       
 

        
            
 (นายวิศิษฎ ์เลาหพูนรังษี) 
           ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

       
 
                  นายอาณัติ ป่ินรัตน์ 
                   เลขานุการบริษทัฯ 
 
 

 


