บริษัท อารียา พรอพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
____________________________________
สถานที่ ณ ห้องคริ สตัล บอลรู ม 3&4 ชั้น 2 คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
วันที่และเวลา

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2563 เริ่ มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิศิษฎ์
2. นายวิวฒั น์
3. นางนิภาพัฒน์
4. นายทัน
5. นายอาชวัน
6. นายวันชัย
7. นายปรี ชา
8. นายสมพล

เลาหพูนรังษี
เลาหพูนรังษี
โรมรัตนพันธ์
เทียนสุ วรรณ
เอี่ยมไพบูลย์พนั ธ์
ตันติกลุ
บุณยกิดา
เทียนสุ วรรณ

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอาณัติ
2. นายจุมพลภัทร์

ปิ่ นรัตน์
พูลทรัพย์

เลขานุการบริ ษทั
ที่ปรึ กษาบริ ษทั

เริ่มการประชุม
นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้ น 30 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทั้งหมด 947,116,215 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 96.64 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั (ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นครั้งล่าสุ ด บริ ษทั มีผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดมี 370 ราย
ถือหุ้นรวมทั้งสิ้ น 980,000,000 หุ ้น) ครบเป็ นองค์ประชุ ม ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มาเอง 8 คน จํานวน 474,693,201 หุ ้น (คิดเป็ น
ร้อยละ 48.44 %) และมอบฉันทะ 22 คน จํานวน 472,423,014 หุ้น(คิดเป็ นร้อยละ 48.21 %)
ประธานบริ ษทั ฯ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และประธานฯ แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น

จากนั้นเลขานุการบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงสําหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1. การนับคะแนนในการประชุมคราวนี้ บริ ษทั จะใช้การป้ อนข้อมูลผ่านเครื่ องอ่านแถบข้อมูล (Bar Code) เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสี ยง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงแยกแต่ละวาระที่ได้รับแจกในขณะ
ลงทะเบียน และเพื่อให้การประชุมดําเนิ นไปอย่างรวดเร็ วขึ้น ทางบริ ษทั ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในวาระหนึ่ งวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อส่ งให้คณะกรรมการนับคะแนน
ส่ วนท่านที่ไม่ยกมือจะถือว่าท่านเห็นด้วย และไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
2. จากการที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้ประกาศกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา และไม่ได้ระบุการแยก
เสี ยงลงคะแนน ดังนั้นการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมคราวนี้ จะนับคะแนนว่า เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
เต็มจํานวนเสี ยงของผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมคราวนี้
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว 5 ท่าน ผลปรากฎว่ามีผถู ้ ือ
หุน้ จํานวนมากกว่า 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว
และเนื่องจากแบบหนังสื อมอบฉันทะอนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้น ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระไว้ในหนังสื อมอบฉันทะได้ โดยผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความ
ประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง ท่านสามารถดูความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะได้จากสําเนาหนังสื อมอบฉันทะที่ท่าน
มี หากผูม้ อบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์มาในวาระใด ผูร้ ับมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามที่เห็นสมควร
เมื่อถึงวาระนั้นๆ ได้ การออกเสี ยงลงคะแนนใด ๆ ของผูร้ ับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ถือว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของผู ้
มอบฉันทะ
ในการประชุมครั้งนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นบางท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงแทน ซึ่งมีท้ งั ให้ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง ดังนั้น เมื่อถึงวาระที่ผมู ้ อบฉันทะกําหนดให้ลงคะแนนเสี ยง
กรรมการผูร้ ับมอบฉันทะก็ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนด้วย เพราะฉะนั้น ถึงแม้ท่านกรรมการที่นงั่ อยูด่ า้ นบนนี้
จะไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ขอเรี ยนให้ท ราบว่า คะแนนเสี ยงที่ นับได้ว่าไม่เห็ น ด้วยหรื องดออกเสี ยง เป็ นการนับ
คะแนนเสี ยงจากผูม้ อบฉันทะที่ได้มอบฉันทะมา และกรรมการที่รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะแล้ว
จากนั้น ได้แ จ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ในการนับ คะแนน บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก รรมการนับ คะแนน 5 ท่ าน โดยเป็ น
เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั 3 ท่าน ที่ ปรึ กษากฎหมายจากภายนอกบริ ษทั 1 ท่ าน และตัวแทนผูถ้ ื อหุ้นในที่ ประชุ ม 1 ท่ าน โดย
บริ ษทั ได้จดั ที่นงั่ บริ เวณโต๊ะนับคะแนนด้านหน้า ประธานฯขอให้ตวั แทนผูถ้ ือหุ้น 1 ท่าน อาสามาเป็ นกรรมการนับคะแนน
ปรากฏว่า นางสาวปิ ยมาส ธรรมเจริ ญ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ยกมือขึ้น
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการนับคะแนนในครั้งนี้ มีดว้ ยกัน 5 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวรดาวัลย์ ครุ ฑเสม
เจ้าหน้าที่บริ ษทั
2. นางสาวทันต์ธนัท บุญจรัส
เจ้าหน้าที่บริ ษทั
3. นางสาวชนิดาภา พลพัง
เจ้าหน้าที่บริ ษทั
4. นายวุฒิชยั
เหลืองสะอาด
ที่ปรึ กษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย บจก. วุฒิเวคินทนายความ
5. นางสาวปิ ยมาส
ธรรมเจริ ญ
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้
และเรี ยนเชิญประธานฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานฯ ให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยงตามวิธีที่
เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ีแจงไปก่อนหน้านี้ ผลปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติดว้ ยเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน รับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยง โดยมีเสี ยงที่เห็นด้วย 947,116,113 เสี ยง และงด
ออกเสี ง 102 เสี ยง (เสี ยงทั้งหมด 947,116,215 เสี ยง) คิดเป็ นร้อยละ 100.00
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ซึ่ งได้จดั ขึ้นในวันอังคารที่ 23
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องคริ สตัลบอลรู ม 3&4 ชั้น 2 คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 มีท้ งั หมด 8 วาระ โดยสําเนารายงานการประชุม
ดังกล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวหรื อไม่ ผลปรากฏว่าไม่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเอกฉันท์ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 30 ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,116,215 เสี ยง
เห็นด้วย
947,116,215 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
947,116,215 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
รวมทั้งสิ้น

ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มี ม ติ ด้วยเสี ยงเอกฉันท์ข องจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ้น ที่ มาประชุ ม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ประธานฯ แจ้งว่าก่อนเข้าวาระที่ 2 ซึ่งจะแบ่งออกเป็ นวาระที่ 2.1 และวาระที่ 2.2 เนื่องจากกระผม นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานในที่ประชุม และ นายวิวฒั น์ เลาหพูนรังษี รองประธานในที่ประชุม เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระดังกล่าว จึงไม่
มีสิทธิออกเสี ยงและขอออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 31 และข้อ 32 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรื อประธานกรรมการ ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน หรื อถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม โดยการออกเสี ยงลงคะแนนดังกล่าวให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
เลขานุ การบริ ษทั ฯ ขอตัวแทนผูถ้ ื อหุ ้นที่ประสงค์จะเป็ นประธานในที่ ประชุม หรื อยกมือขึ้น พร้อมทั้งแจ้งชื่ อ นามสกุล
จํานวนหุน้ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
คุณนักษัตร การุ ญ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ของ นายฐกร นิติปัญญาวุฒิ ขอเสนอ คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นประธานในที่ประชุม
เลขานุ การบริ ษ ัท ฯ แจ้งว่ามี ท่ านผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใดประสงค์จ ะเสนอชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ้ น ท่ านอื่ น ๆ หรื อ ประสงค์จะเสนอชื่ อ เป็ น
ประธานในที่ ประชุ มหรื อไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่ วาระการลงคะแนนเสี ยงเพื่อรับรองผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นประธานในที่
ประชุมสําหรับวาระที่ 2.1

วาระที่ 2.1 พิจารณาเลือก คุณอาชวัน เอีย่ มไพบูลย์พนั ธ์ เป็ นประธานในที่ประชุม

1.
2.
3.
4.

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
นายวิวฒั น์ เลาหพูนรังษี
นางพัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์
PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.

รวม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 26 ราย
เห็นด้วย
242,329,019
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
242,329,019
รวมทั้งสิ้น

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

จํานวนหุ้น
320,897,000
132,031,096
191,859,100
60,000,000
704,787,196

มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 242,329,019 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
100

ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มีมติดว้ ยเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนมีมติ
ให้ นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พนั ธ์ เป็ นประธานในที่ประชุม

วาระที่ 2.2 การพิจารณาอนุมัติการให้ สัตยาบันการรับความช่ วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
เลขานุการบริ ษทั ฯ แจ้งว่าสําหรับการพิจารณาอนุมตั ิการให้สตั ยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน มีเหตุผลที่ตอ้ งขออนุมตั ิการให้สตั ยาบันดังนี้
 การคํานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง โดยบริ ษทั ได้คาํ นวณขนาดรายการโดยคิดจาก ดอกเบี้ยจ่าย
ของหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนทั้งหมด คูณ 5 ปี (ระยะเวลาก่อนวันที่บริ ษทั ฯจะมีสิทธิ
ในการไถ่ถอนหุน้ ก่อนครบกําหนด ตามข้อกําหนดสิ ทธิของหุน้ กู)้
 การออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนดังกล่าว จะต้องดําเนินการรับชําระเงินให้ แ ล้ ว
เสร็ จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม2562 ถึงจะสามารถบันทึกรายการเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ฯ ได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับวันที่ 32 เรื่ องการแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน (TAS
32) ซึ่ งมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2563 และได้รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สําหรับกิจการที่มี
ลักษณะคล้ายทุนที่ได้รับการชําระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของผู ้
ถือหุน้ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
 ด้วยเหตุผลทั้งสองประการ บริ ษทั จึงเลือกใช้ระยะเวลา 5 ปี ในการคํานวณขนาดรายการ ซึ่ งมี
มู ล ค่ า 90 ล้านบาท เป็ นรายการขนาดกลาง (มู ล ค่ าไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 3.00 ของ NTA) จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2562 มีมติอนุมตั ิและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีความเห็น
ว่า เพื่อให้เกิดความระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ควรคํานวณขนาดรายการตลอดอายุของหุ้นกู้
ซึ่งเมื่อบริ ษทั คํานวณขนาดรายการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว ขนาดรายการดังกล่าว ดอกเบี้ยจะมีมูลค่าเท่ากับ 300 ล้าน
บาท หรื อ เท่ ากับ ร้ อ ยละ 9.62 ของมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ตัวตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ (NTA) เป็ น
รายการขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จึงเป็ นที่มาของการพิจารณาอนุมตั ิการให้สตั ยาบันการรับความช่วยเหลือทาง ก า ร เงิ น จ า ก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
* รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมุลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง”) *
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้ง ให้บริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเป็ นธรรมและเงื่อนไขของรายการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังรายละเอียดในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
หน้า 10-19
เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้าทํารายการดังกล่าว
1. เนื่ องจากบริ ษทั มี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งจะครบกําหนดชําระในช่วง
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 จํานวน 240 ล้านบาท หากใช้กระแสเงินสดจากการดําเนิ นการปกติ
ของบริ ษทั จะไม่เพียงพอ และไม่ทนั การต่อการชําระตัว๋ ดังกล่าว
2. การออกระดมทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้ หรื อกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม อาจทําให้บริ ษทั มีความเสี่ ยง
ที่จะผิดเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิ ต่อทุนตามข้อกําหนดสิ ทธิ์หุ ้นกู้ และหรื อเงื่อนไข
ในสัญญากูเ้ งินของสถาบันการเงิน ซึ่งผลกระทบที่จะตามมามีดงั นี้
2.1
2.2

2.3

มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมจากการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอน เพื่อขอมติ
แก้ไขข้อกําหนดสิ ทธิ เรื่ องการดํารงสถานะอัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนทุน
บริ ษทั ฯจะผิดเงื่ อนไขในการการดํารงสถานะอัตราส่ วนหนี้ สิ นสุ ทธิ ต่อส่ วนทุ น ใน
สัญ ญาเงิ น กู้ของบริ ษทั กับ สถาบันการเงิ น ทําให้บ ริ ษ ทั สู ญ เสี ยความน่ าเชื่ อ ถื อ กับ
สถาบันการเงิน และอาจมีผลต่อการขอสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯในอนาคต
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั (Credit
Rating)

จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าว บริ ษทั จึงได้พิจารณาเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆเพื่อให้ บริ ษทั ฯ
สามารถมีสภาพคล่องมาชําระตัว๋ สัญญาใช้เงิน สามารถเพิ่มส่ วนทุนของบริ ษทั ลดอัตราส่ วนหนี้ สิน
สุ ทธิต่อส่ วนทุนลง บริ ษทั ฯจึงออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน (Perpetual bond)
อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนดังกล่าว จะต้องดําเนิ นการรับชําระเงินให้
แล้วเสร็ จก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 62 ถึงจะสามารถบันทึกรายการเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้ ต า ม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับวันที่ 32 เรื่ องการแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน (TAS 32) ซึ่งมี
ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ วั น ที่ 1
ประกอบวิชาชี พบัญชี (กกบ.) เมื่อ
มกราคม 2563 และได้รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สําหรับกิจการที่มีลกั ษณะคล้ายทุนที่
ได้รับการชําระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้บนั ทึก
เป็ นส่วนหนึ่งของผูถ้ ือหุน้ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

2.ความเหมาะสมเรื่ องอัตราดอกเบีย้ จ่ ายของการเข้ าทํารายการ
การออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนให้กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ มีมูลค่า
การเสนอขายรวมทั้งสิ น 300.00 ล้านบาท โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ขาํ ระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในช่ วง 5 ปี แรกเท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในการเสนอขาย
ทั้งนี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นดังนี้
1. อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน อยุใ่ นช่วงร้อยละ 4.50- 5.60 ต่อปี
2. อัตราดอกเบี้ยที่บริ ษทั จ่ายให้กบั หุ้นกูร้ ่ นอื่นๆ อยุ่ในช่วงร้อยละ 5.25- 6.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยของหุน้ กุท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.05 ต่อปี
3. อัตราดอกเบี้ ยหุ ้น กู้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน ที่ เสนอขายโดยบริ ษทั อื่น อยู่ในช่ วงร้ อยละ
5.00-9.00 ต่อปี
4. Cost of Equity ของบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 12.44 ต่อปี

อธิบาย ข้อ 3. [อัตราดอกเบี้ยหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนฯ ที่ต่าํ กว่าอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็ น
กลุ่มบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ (credit rating) ขององค์กรและตัวหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มี
ลักษณะคล้ายทุ น ฯ ตั้งแต่ BBB- ขึ้ น ไปซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ระดับ ลงทุ น (investment grade) และมี การจัด
อันดับความน่าเชือถือที่ดีกว่าของบริ ษทั ฯ]
อธิ บาย ข้อ 1. [อัตราดอกเบี้ อ ข้อ 1 ตํ่ากว่า แต่ ตอ้ งปฏิ บัติตามเงื่อนไขต่างๆ เช่ นการจดจํานองที่ ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นหลักประกันกัน เงื่อนไข presale รวมถึงมีค่าธรรมเนี ยมในการเบิกใช้วงเงิน
ซึ่ งอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าเนื องจากมีความเสี่ ยงของเงินกูต้ ่าํ กว่า ดังนัน
บริ ษทั จึ งเห็ นว่าอัตราดอกเบี้ ยในช่ วง 5 ปี แรกของการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เช่ นเดี ยวกับ
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
ส่ วนความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยในช่วงตั้งแต่ปีที่ 6 เป็ นต้นไป ไม่แตกต่างจากหุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มี
ลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษทั อื่นๆ
 ช่วงปี ที่ 6-25 อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.25-1.1
 ช่วงปี ที่ 26-50 อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.00-1.10
 ตั้งแต่ปี 51 เป็ นต้นไปอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.00 -3.00
โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ส่วนเพิ่มของหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนฯ ของบริ ษทั ถูกกําหนดไว้ที่
ร้ อ ยละ 0.25,1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่ งอยุ่ในช่ ว งอัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส่ วนเพิ่ ม ของหุ้ น กู้ด้อ ยสิ ท ธิ ที่ มี
ลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ออกโดยบริ ษทั อื่นๆ บริ ษทั จึงห็นว่าอัตราดอกเบี้ยหลังจากช่วง 5 ปี แรกของการ
เข้าทํารายการมีความเหมาะสม เช่นเดียวกับ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน

3.ความเหมาะสมของเงื่ อนไขของรายการ ซึ่ งทางที่ ปรึ กษาทางการเงิน อิ สระได้พิจารณาในแต่ ละ
เงื่อนไขแล้วว่ามีความเหมาะสม
4.ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อดีข้อด้ อยของการเข้ าทํารายการ
ข้ อดี
บริ ษทั ไม่ผดิ นัดชําระหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงิน
บริ ษทั ได้รับเงินทุนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง

ข้ อด้ อย
บริ ษทั มีภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนที่สูงขึ้นในปี 2566
จากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีจากส่ วนทุนเป็ น
หนี้ สิ น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ ออัตราส่ วนหนึ้ สิ น
สุ ท ธิ ต่อ ส่ วนทุ น เกิ น เพดานตามข้อ กําหนดสิ ท ธิ
และหรื อเงือนไขของสถาบันการเงิน

ได้รั บ เงื่ อ นไขของหุ ้ น กู้ด้อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายทุนที่ดีกว่าเงื่อนไขของบริ ษทั ที่ ได้รับจาก
สถาบันการเงินและหุน้ กูร้ ่ นอื่นๆ
ลดขั้น ตอนและประหยัด ค่ า ใข้จ่ า ยในการทํา
รายการเมื่อเทียบกับการออกหุน้ กูป้ ระเภทอื่นๆ
มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ้น และสามารถ
ลดอัตราส่วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่ วนทุนลงจาก 2.86
เหลือ 2.62 เท่า โดยประมาณ
ผูถ้ ื อ หุ้ น ไม่ ไ ด้รั บ ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ของกิจการหรื อการบริ หารกิจการของบริ ษทั
ข้ อดีข้อด้ อยของการไม่ เข้ าทํารายการ
ข้ อดี
ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสู งขึ้นในอนาคต

ข้ อด้ อย
บ ริ ษั ท ไม่ มี โอกาส กู้ เ งิ น เพิ่ ม เติ ม เนื่ องจาก
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ นสุ ทธิ ต่ อ ส่ ว นทุ น ใกล้จ ะเต็ ม
เพดานที่ 3:1 ซึ่ งการไม่ เข้าทํา รายการจะทําให้
บริ ษั ท ฯไม่ ส ามารถบั น ทึ ก หุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ทธิ ที่ มี
ลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 300 ลบ. เป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบการเงิน
ไม่ ต้อ งแก้ ปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ นของอัต ราส่ ว น บริ ษ ทั จะไม่ ได้รับ เงิน ทุ น ที่ จะเข้ามาเสริ มสภาพ
หนี้สินต่อทุนจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก คล่องของบริ ษทั
บัญ ชี ข องรายการหุ้ น กู้ด้อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายทุนเป็ นหนี้สินในปี 2566

ข้ อดีข้อด้ อยของการเข้ าทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคลภายนอก
ข้ อดี
ข้ อด้ อย
สามารถทํา รายการได้อ ย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจาก อาจป ระส บ ปั ญ ห าเรื่ องความ ขั ด แย้ ง ท าง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ น ผลประโยชน์เนื่ องจากภาระดอกเบี้ยจ่ายที่บริ ษทั
ผูม้ ีความรู ้เกี่ ยวกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี จึ งสามารถ ต้อ งชํา ระให้ กับ บุ ค ลลที่ เกี่ ย วโยงกัน ซึ่ งดํา รง
ให้เงินสนับสนุ นได้อย่างรวดเร็ วและลดขั้นตอน ตํ า แหน่ งผู ้ บ ริ หารของบริ ษั ท และมี อ ั ต รา
การดําเนินการการเสนอขายหุ้นกูเ้ มื่อเปรี ยบเทียบ ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นภายหลังจาก 5 ปี
กับการเสนอขายให้กบั บุคคลภายนอก
ช่วยให้บริ ษทั ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาผูล้ งทุน
สําหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิการให้สตั ยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง กัน
จากรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่ งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้า
ร่ วมประชุม (Record Date) มีผถู ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
นายวิวฒั น์ เลาหพูนรังษี
นางพัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์
PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.

รวม

จํานวนหุ้น
320,897,000
132,031,096
191,859,100
60,000,000
704,787,196

ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้ มีจาํ นวนคงเหลือเท่ากับ 242,329,019 หุน้ /เสี ยง
ประธานฯ กล่าวว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ส่ วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่
ผลปรากฏว่าไม่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเอกฉันท์ดงั นี้
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 242,329,019 เสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 26 ราย
เห็นด้วย
242,329,019 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
รวมทั้งสิ้น
242,329,019 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มีมติดว้ ยเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิการให้
สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เลขานุการบริ ษทั ฯ เชิญคุณวิศิษฎ์ และคุณวิวฒั น์ กลับเข้าวาระการประชุม
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผูถ้ ือหุน้ ท่านที่ 1 ชื่อ คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ มีขอ้ ซักถามดังนี้
- คําถาม : บริ ษทั มีการจัดจําหน่ายหุน้ กูท้ ี่ครบกําหนด 2,000 ล้านบาทอย่างไรบ้างคะ
ประธานฯ ตอบว่า
- ตอบคําถาม บริ ษทั มีออกหุ้นกู้ ม.ค. 2563 แบบมีหลักประกันประมาณ 1,835 ล้านบาทถือว่าได้รับการตอบรับ
ที่ดีมาก โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนหุ้นกู้ 654.5 ล้านบาทที่ครบกําหนดในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 แล้วที่เหลือ
กันไว้รอคืน เม.ย. 2563 1,500 ล้านบาท ขาดอีก 300 กว่าล้านบาทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาว่าจะมาจากแหล่ง
ใด
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี)
ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ

นายอาณัติ ปิ่ นรัตน์
เลขานุการบริ ษทั ฯ

