ที่ 120/2563
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง

แนวทางการดําเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2563
ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ”) ได้มีมติประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุ นทรี ยา ชั้น 3 อาคารบริ ษทั
อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามที่
อ้างถึง
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส “โควิด19”) ที่เกิดขึ้น บริ ษทั มีความ
ห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นการวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการแพร่
ระบาดของไวรัส โควิด19 บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผูถ้ ือหุน้ ให้แก่กรรมการอิสระ
แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
อย่างมีประสิ ทธิภาพและลดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงพนักงานและการดําเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ดังนี้
1) บริ ษทั ขอความร่ วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ ยง ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณะสุ ข ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตบริ หารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐ
อิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรื อ มีไข้ หรื อ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
โปรดมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อผูอ้ ื่น เข้าร่ วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมา
ได้ที่แผนกนักลงทุน สัมพันธ์ ตามที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ปรากฏท้ายหนังสื อนี้
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2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีจุดคัดกรองบริ เวณทางเข้าอาคารบริ ษทั พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ บริ เวณด้านหน้า ห้องประชุม
กรณี ที่พบผูม้ ีความเสี่ ยง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการเข้าไปในพื้นที่จดั ประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะ ให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อผูอ้ ื่น เข้าร่ วมประชุมแทนได้
3) กรณี ที่มีคาํ ถาม บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรื อส่ งคําถามล่วงหน้า
ก่อน วันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่
24 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 23 เมษายน

พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3.1) Email: kittiyarat@areeya.co.th
3.2) ทางไปรษณี ย:์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษท
ั อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โดยบริ ษทั จะรวบรวมความคิดเห็นและคําถามนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาตอบคําถามใน
วันประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี)

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
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