บริษัท อารียา พรอพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
สถานที่ ณ ห้องประชุมสุ นทรี ยา ชั้น 3 อาคารบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
วันที่และเวลา

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.

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

เลาหพูนรังษี
เลาหพูนรังษี
โรมรัตนพันธ์
เอี่ยมไพบูลย์พนั ธ์
ตันติกลุ
บุณยกิดา
เทียนสุ วรรณ

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

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทัน

เทียนสุ วรรณ

กรรมการและกรรมการบริ หาร

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอาณัติ
2. นายจุมพลภัทร์
3. นายธีรชัย

ปิ่ นรัตน์
พูลทรัพย์
มีแก้ว

เลขานุการบริ ษทั
ที่ปรึ กษาบริ ษทั
ที่ปรึ กษาบริ ษทั

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณวันนิสา
2. คุณโชติมา

งามบัวทอง
กิจศิรกร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เริ่มการประชุม
นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม
ทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทั้งหมด 947,126,218 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 96.65 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั (ผู ้
ถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ 23 มี น าคม 2563 วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ยนผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งล่ าสุ ด บริ ษ ัท มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทั้งหมดมี 368 ราย ถื อ หุ้ น รวมทั้งสิ้ น

980,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มาเอง 7 คน จํานวน 474,693,099 หุ้น (คิดเป็ นร้อยละ 48.44 % ของผูถ้ ือหุ้น
ที่มาประชุมทั้งหมด) และมอบฉันทะ 27 คน จํานวน 472,433,119 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 48.21 % ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งหมด)
ประธานบริ ษทั ฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 และประธานฯ แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบ
บัญชีที่เข้าร่ วมการประชุมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จากนั้นเลขานุการบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงสําหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1. การนับ คะแนนในการประชุ มคราวนี้ บริ ษทั จะใช้การป้ อนข้อมูลผ่านเครื่ องอ่านแถบข้อมู ล (Bar Code) เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสี ยง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงแยกแต่ละวาระที่ได้รับแจกในขณะลงทะเบียน และ
เพื่อให้การประชุ มดําเนิ นไปอย่างรวดเร็ วขึ้น ทางบริ ษทั ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ้นที่ ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระหนึ่ งวาระใด
ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อส่ งให้คณะกรรมการนับคะแนน ส่ วนท่านที่ไม่ยกมือจะถือว่า
ท่านเห็นด้วย และไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
2. จากการที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้ประกาศกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา และไม่ได้ระบุการแยกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนั้นการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมคราวนี้ จะนับคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มจํานวนเสี ยง
ของผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมคราวนี้
เลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุ มรั บรองวิธีการลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว 5 ท่ าน ผลปรากฎว่ามีผูถ้ ื อหุ ้น
จํานวนมากกว่า 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว
และเนื่ องจากแบบหนังสื อมอบฉันทะอนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้น ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะได้ โดยผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบ
ฉันทะให้ถูกต้อง ท่านสามารถดูความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะได้จากสําเนาหนังสื อมอบฉันทะที่ท่านมี หากผูม้ อบฉันทะมิได้
แสดงความประสงค์มาในวาระใด ผูร้ ับมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามที่เห็ นสมควรเมื่อถึงวาระนั้นๆ ได้ การออก
เสี ยงลงคะแนนใด ๆ ของผูร้ ับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ถือว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
ในการประชุมครั้งนี้มีผถู ้ ือหุ้นบางท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน
ซึ่ งมีท้ งั ให้ออกเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง ดังนั้น เมื่อถึงวาระที่ผูม้ อบฉันทะกําหนดให้ลงคะแนนเสี ยง กรรมการผูร้ ับ
มอบฉันทะก็ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนด้วย เพราะฉะนั้น ถึงแม้ท่านกรรมการที่นงั่ อยูด่ า้ นบนนี้ จะไม่เห็นด้วย หรื อ งด
ออกเสี ยง ขอเรี ยนให้ทราบว่า คะแนนเสี ยงที่นับได้ว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง เป็ นการนับคะแนนเสี ยงจากผูม้ อบฉันทะที่ได้
มอบฉันทะมา และกรรมการที่รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะแล้ว
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการนับคะแนน บริ ษทั จัดให้มีกรรมการนับคะแนน 4 ท่าน โดยเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั 2 ท่าน ที่ปรึ กษากฎหมายจากภายนอกบริ ษทั 1 ท่าน และตัวแทนผูถ้ ือหุ้นในที่ประชุม 1 ท่าน โดยบริ ษทั ได้จดั ที่นั่งบริ เวณ
โต๊ะนับคะแนนด้านหน้า ประธานฯขอให้ตวั แทนผูถ้ ือหุน้ 1 ท่าน อาสามาเป็ นกรรมการนับคะแนน ปรากฏว่า นางสาวปิ ยมาส ธรรม
เจริ ญ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ยกมือขึ้น

เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการนับคะแนนในครั้งนี้ มีดว้ ยกัน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวรดาวัลย์ ครุ ฑเสม
เจ้าหน้าที่บริ ษทั
2. นางสาวทันต์ธนัท บุญจรัส
เจ้าหน้าที่บริ ษทั
เขียวจักร์
ที่ปรึ กษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายจักรธรรม
3. นายพิพฒั น์
ค็อลเลคชัน่ แอนด์ ลอว์
4. นางสาวปิ ยมาส
ธรรมเจริ ญ
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้
และเรี ยนเชิญประธานฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยงตามวิธีที่เลขานุการ
บริ ษทั ได้ช้ ี แจงไปก่อนหน้านี้ ผลปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติดว้ ยเสี ยงเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองวิธีการลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดให้มีข้ ึนเมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 เวลา 10.30น. ณ ห้ อ งคริ ส ตัล บอลรู ม 3&4 ชั้น 2 คริ ส ตัล ดี ไ ซน์ เซ็ น เตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม แขวง
ลาดพร้ าว เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โดยมีสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริ ษทั ได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
 วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งจัดให้มีข้ ึ นเมื่ อ อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
10.30 ณ ห้องคริ สตัล บอลรู ม 3&4 ชั้น 2 คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โดยมี สําเนารายงานการประชุ ม ตามที่ แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1)
 ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็ นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
 การลงมติอนุมัติในวาระนี้
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มีประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรื อไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มี ม ติ ด้วยเสี ยงเอกฉัน ท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าประชุ ม และมี สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน รั บ รอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จดั ขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดําเนินกิจการของบริษัทประจําปี 2562
 วัตถุประสงค์ และเหตุผล
รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจําปี 2562 (เอกสารอยูใ่ น
รู ปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code)) ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
 การลงมติอนุมัติในวาระนี้
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ลงมติ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอาณัติ ปิ่ นรัตน์ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ในภาคอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ปี 2562 อยูบ่ นความท้าทายจากปัจจัยลบ ซึ่งถือเป็ นอีกปี ที่ค่อนข้างท้าทายสําหรับผูป้ ระกอบการ
ในการปรับตัวรับกับปั จจัยลบต่างๆที่เข้ามากระทบ โดยเฉพาะสําหรับตลาดที่อยูอ่ าศัยทั้งในส่ วนของตลาดคอนโดมิเนี ยมและบ้าน
จัดสรร ทั้งในเรื่ องของภาพรวมเศรษฐกิจภายในและภายนอกที่อยูใ่ นช่วงชะลอตัว กําลังซื้ อทั้งชาวไทยและต่างชาติเกิดการชะลอตัว
รวมถึงหลังจากมาตรการกํากับสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Loan to Value : LTV) มีการประกาศใช้อย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 เมษายน
2562 ความตึงเครี ยดทางการค้าและเศรษฐกิจจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยงั คงยืดเยื้อ ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ฉบับใหม่ รวมถึงค่าเงินบาทที่ยงั แข็งค่าซึ่ งการที่เงินบาทแข็งค่ามาก กระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของส่ งออกไทย
ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยลบที่เข้ามากระทบต่อธุ รกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2562 ทั้งสิ้ น แต่ก็ถือว่าเป็ นปี ทองของผูซ้ ้ื อที่มีความ
พร้อมจริ งๆ ที่ได้ซ้ื ออสังหาริ มทรัพย์ในราคาที่ถูกลงทั้งในส่ วนของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จพร้อมอยู่ รวมถึงโครงการเปิ ดขาย
ใหม่ที่ผปู ้ ระกอบการก็ไม่กล้าที่จะปรับราคามากขึ้น เนื่ องจากเกรงว่าหากตั้งราคาขายที่สูงไปจะส่ งผลให้โครงการแข่งขันได้ยากใน
ภาวะที่ตลาดชะลอตัว รวมถึงอาจจะส่งผลให้กาํ ลังซื้อไม่สามารถเข้าถึงได้ ถึงแม้วา่ โครงการจะตั้งอยูบ่ นทําเลที่เป็ นที่ตอ้ งการก็ตาม

บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ที่ศึกษาและวิจยั ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ธุ ร กิ จ ซึ่ งบริ ษ ัท ได้ป รั บ กลยุท ธ์ ในการขายให้ เข้ากับ สภาวะเศรษฐกิ จ โดยมุ่ งเน้น ตลาดระดับ กลางและระดับ ล่ าง โดยไล่ เรี ย ง
เหตุการณ์ดงั นี้
1. เปิ ดตัวโครงการ เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3 เดือนมกราคม 2562
2. เปิ ดตัวโครงการ อารี ยา แมนดารี น่าเอกมัย-รามอินทรา เดือนมกราคม 2562
3. เปิ ดตัวโครงการ เดอะ พาร์ที บาย อารี ยา เดือนมกราคม 2562
4. เปิ ดตัวโครงการ เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4 เดือนเมษายน 2562
5. เปิ ดตัวโครงการ เดอะคัลเลอร์ส รามอินทรา-หทัยราษฎร์ เดือนตุลาคม 2562
6. เปิ ดตัวแอพลิเคชัน่ RecycleTime เดือนพฤศจิกายน 2562
Financial Performance
บริ ษทั มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการจํานวน 57 โครงการ มูลค่าโครงการ 41,979 ล้านบาท
มูลค่าโครงการ

No.
of PJ
คอนโดมิเนียม
1. โครงการทีสร้างเสร็จแล้วพร้อ มโอน
2. โครงการระหว่างก่อ สร้าง
3.โครงการทีย ังไม่เริมก่อ สร้าง
คอนโดมิเนียม - รวม
บ้านเดียว
1. โครงการทีสร้างเสร็จแล้วพร้อ มโอน
2. โครงการระหว่างก่อ สร้าง
บ้านเดียว - รวม
ทาวน์เฮ้าส์
1. โครงการทีสร้างเสร็จแล้วพร้อ มโอน
2. โครงการระหว่างก่อ สร้าง
ทาวน์เฮ้าส์ - รวม
รวมทงหมด
ั
คอนโดมิเนียม
บ้านเดียว
ทาวน์เฮ้าส์
รวมทงหมด
ั

มูลค่าโอนแล้ว

จํ านวน
มูล ค่า (ลบ)
ยูนต
ิ

จํ านวน
ยูนต
ิ

8
2
1
11

6,056
1,460
1,003
8,519

12,070
4,741
2,316
19,127

5,547
10,725
5,547 10,725

4
7
11

421
478
899

1,796
4,514
6,310

22
3,667
13
2,522
35 6,189
57 15,607
100%
100%
100%
100%

มูลค่า
(ลบ)

มูล ค่าขายแล้วรอ
โอน
สร้างเสร็จแล้ว
100%

มูลค่าขายแล้วรอ
โอน
อยูร่ ะหว่างการ
ก่อ สร้าง

จํ านวน
ยูนต
ิ

จํ านวน
ยูนต
ิ

มูลค่า
(ลบ)

1,387
899
2,286

3,351
2,100
5,451

483
483

1,279
1,279

73
104
177

1,390
216
1,606

10
10

80
46
126

358
510
868

255
255

2,604
2,604

มูลค่า
(ลบ)

สินค้าคงเหลือ
สร้างเสร็จแล้ว
100%
จํ านวนยู
นิต

มูลค่า
(ลบ)

Stock -อยูร่ ะหว่าง
การก่อ สร้าง

จํ านวน
ยูนต
ิ

26
26

66
66

1,433
1,249
2,682

1
18
19

5
141
146

8,321
3,364
7,614
8,221
840
2,480
16,542 4,204 10,094
41,979 10,250 23,501

18
62
80
125

40
230
270
482

4
3
7
2,293

10
9
19
5,480

145
345
490
1,099

380
1,029
1,409
3,556

136
1,272
1,408
1,840

277
4,473
4,750
8,960

0%
2%
1%
1%

0%
2%
2%
1%

27%
0%
0%
15%

28%
0%
0%
13%

6%
14%
8%
7%

7%
14%
9%
8%

2%
28%
23%
12%

8%
41%
29%
21%

100%
100%
100%
100%

340
159
499

65%
56%
68%
66%

56%
43%
61%
56%

-

-

มูล ค่า
(ลบ)

จากโครงการที่มีอยูท่ ้งั หมด บริ ษทั โอนไปแล้ว 23,501 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 56% ของโครงการทั้งหมด และยังคงเหลือ
ยอดขายรอโอนอีก 5,962 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 14% ของโครงการทั้งหมด
ยอดขายก่ อนยกเลิก
บริ ษทั มียอดขายก่อนหักยกเลิกในปี 2562 เท่ากับ 7,027 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นแนวราบ 5,508 ล้านบาท และแนวสู ง 1,519
ล้านบาท MB ซึ่งลดลงจากปี ก่อน 27% เนื่องจากภาพรวมของอสังหาริ มทรัพย์ปี 2562 ที่กล่าวข้างต้น ทําให้บริ ษทั ต้องดําเนินงาน
ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
Remark ; (จํานวนโครงการ ; ปี 2562 = 57 โครงการ , ปี 2561 = 54 โครงการ)

ยอดโอนรายตัวสิ นค้า
ในส่ วนของยอดโอนหรื อรับรู ้รายได้ในปี 2562 เท่ากับ 2,869 ล้านบาทโดยแบ่งเป็ นที่ดินเปล่า 29 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์
2,456 ล้านบาท และคอนโด 384 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน 27% เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างทั้งสภาวการณ์ภายในและภายนอก
ประเทศมีผลทําให้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ลดลง
Profitability Ratio
- Gross profit ในปี 2562 เท่ากับ 1,461 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี ก่อน 459 ล้านบาท หรื อลดลง 36%
- %GP สําหรับปี 2562 เท่ากับ 29% และปี 2561 เท่ากับ 33% ซึ่งลดลง 4% เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ดุเดือดมาก Developer จึงนํากลไกทางด้านราคามาแข่งขันกัน
- NP Ratio สําหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิจาํ นวน 281 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ (9) ของรายได้รวม ในขณะที่ปี
2561 มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.8 โดยหลักเป็ นผลมาจากการลดลงของยอดโอนจากปี ก่อน
27% จากเหตุดงั กล่าวบริ ษทั จึงทําการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและต้นทุน
ทางการเงินให้ลดลงจากปี ก่อน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
ซักถาม
วาระที่ 3 พิจ ารณาและอนุ มัติงบการเงินประจําปี 2562 ซึ่ งประกอบไปด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ น งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 วัตถุประสงค์ และเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2562 ตามที่ ป รากฏในงบการเงิ น ของรายงานประจําปี 2562 ได้ผ่ านการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
 การลงมติอนุมัติในวาระนี้
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มีประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอาณัติ ปิ่ นรัตน์ เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานงบการเงินของบริ ษทั ให้ที่ประชุ มทราบ
ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

สิ นทรัพย์รวม (รายงานประจําปี หน้า 209)
ในปี 2562 บริ ษทั มี สิน ทรั พย์รวมเท่ ากับ 15,279 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ น 982 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับ ปี 2561 ซึ่ งมาจากการ
เพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประมาณ 346 ล้านบาท เนื่ องมาจากการซื้ อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใน
อนาคตในโซนบางนา และหทัยราษฎร์ และมีงานก่อสร้างโครงการสุ นทรี ยาเพิ่มขึ้นจํานวน 473 ล้านบาท ซึ่ งแสดงอยู่ในงบการเงิน
รู ปของแบบของสิ ทธิการเช่า
หนี้สินรวม (รายงานประจําปี หน้า 210)
ในปี 2562 บริ ษทั มีหนี้สินรวมเท่ากับ 11,876 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 911 ล้านบาท เนื่องมาจาก
1. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคลอื่นเพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท เพื่อนําเงินกูย้ มื ดังกล่าวมาลงทุนโครงการในอนาคต
2. ค่างวดที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นรายได้เพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท จากการเก็บเงินดาวน์ลูกค้าโครงการ A Space Mega I, A Space
Mega II และ โครงการเฉลินมิจ อาร์ม เดอ เมซอง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (รายงานประจําปี หน้า 210)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 3,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 71 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 2 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก
1. หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท
2. การตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท
แต่ในขณะเดียวกันก็ลดลงจากผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี จํานวน 288 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ น 3.49 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 3.29 เท่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีสาเหตุมาจากหนี้สินของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง จาก 2.77 เท่า ในปี 2561 เป็ น 2.73 เท่าในปี 2562
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้เตรี ยมมาตรการทางการเงินรองรับดังนี้ คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชําระคืนหนี้สถาบัน การเงิน
บางส่ วน และ 3) แผนการคื น ตราสารหนี้ ท้ ังระยะสั้น และหรื อระยะยาวบางส่ วน เพื่ อดํารงอัตราส่ วนดังกล่าว และบริ ษทั ยังมี
นโยบายที่จะรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม 4) เร่ งการขาย และการ
โอนกรรมสิ ทธิ์ โครงการสร้างเสร็ จพร้อมโอนทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสู ง ด้วยการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายและ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริ หารอย่างเหมาะสมบริ ษทั คาดว่า
มาตรการดังกล่าวจะเพิ่มยอดรับรู ้รายได้ และลดค่าใช้จ่ายลง ทําให้กาํ ไรของบริ ษทั สู งขึ้นและอัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ปรับตัวลดลงและโครงสร้างเงินทุนอยูใ่ นสัดส่ วนที่เหมาะสม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในส่ วนของกําไรขั้นต้นและอัตรากําไรขั้นต้นนั้น ทางเราได้อธิ บายไว้แล้วในวาระที่ 2 เรื่ อ ง พิจารณารับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
ในส่ วนของผลการดําเนิ นงานของปี 2562 บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 2,989 ล้านบาทและมีขาดทุนสุ ทธิ 281 ล้านบาทนั้น
ซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่ วนร้อยละของรายได้รวมเทียบกับค่าใช้จ่ายจะพบว่า
1. อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมยังคงเท่าเดิม คือ 13%
2. อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 14% ในปี 2561 เป็ น 18% ในปี 2562 เนื่ องมาจาก
ยอดโอนที่ลดลง 27%
3. อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้รวมเพิม่ ขึ้นจาก 6% ในปี 2561 เป็ น 10% ในปี 2562
และถ้าดูในสัดส่ วนของเม็ดเงินที่ใช้แล้วจะพบว่าบริ ษทั ใช้เงินลดลงจากปี ก่อน 94 ล้านบาท (ปี 2562 = 1,220 ล้านบาท , ปี
2561 = 1,314 ล้านบาท)
จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
2562 ดังกล่าวหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เสี ยง
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง

มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
คิดเป็ นร้อยละ
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คิดเป็ นร้อยละ
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มติ มีมติเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแส
เงินสด สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณางดจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
 วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กําหนดให้ “บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2547 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไร
สุ ทธิ ห ลังหักภาษี เงิน ได้นิ ติบุ คคลและทุ น สํารองต่ าง ๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงิ นปั น ผลนั้น ไม่ มีผลกระทบต่อ การ
ดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยู่กบั ผลการดําเนิ นงาน
และฐานะการเงินของบริ ษทั สภาพคล่องของบริ ษทั การขยายธุ รกิ จ ความจําเป็ น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็ นสมควรหรื อเหมาะสมและการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ ”
มติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการ
ประชุ มคราวต่อไป โดยรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณางดจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
 ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อนุมตั ิงดจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิประจําปี 2562 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 การลงมติอนุมัติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มีประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเฉพาะในส่ วนของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ย้อนหลังมีดงั นี้

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น ซักถามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ การงดจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงิ น ปั น ผลสําหรั บ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
เห็นด้วย
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947,126,218 เสี ยง
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ประธานฯจึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มีมติเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิงดจัดสรรกําไร
และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนในปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้” โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้
1. นายทัน
เทียนสุ วรรณ
กรรมการ
2. นายสมพล เทียนสุ วรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**
3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ
หมายเหตุ : ** คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการบริ ษทั กล่าวว่าสําหรับวาระนี้ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่จะ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เป็ นรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 บริ ษทั ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 3 และได้ช้ ีแจงให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบในเรื่ องวิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนนสําหรับวาระนี้
ข้อบังคับของบริ ษทั มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี้ การเลือกตั้ง
กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากและให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง

(2) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจาํ นวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง
ครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงเลือกตั้งจะ
ได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ ที่ ผูถ้ ือหุน้ นั้นมีอยูต่ าม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระครับโดยให้เลือกลงคะแนนในวาระนี้ว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคลดังนี้
5.1) นายทัน
เทียนสุ วรรณ
ปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) จํานวนปี ที่
เป็ นกรรมการ 16 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100

5.2) นายสมพล เทียนสุ วรรณ
ปัจจุบนั ท่านดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
เสี ยง
งดออกเสี ยง
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง

มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
100

5.3) นายอาชวัน เอีย่ มไพบูลย์ พนั ธ์
ปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หารของบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) จํานวนปี
ที่เป็ นกรรมการ 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
100
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง
ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อคัดค้านการอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3
ท่านดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอหรื อไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อคัดค้าน
ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้

มติ มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ให้อนุ มตั ิ
เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
 วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ซึ่ งคณะกรรมการได้เสนอให้ ก าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯ ดังมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามรายละเอี ย ดข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 เรื่ อง การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)
 ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่จะอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่
บริ ษทั นําเสนอ
 การลงมติอนุมัติ
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่ม เติ มมาตรา 90 ได้กาํ หนดให้การจ่ายค่ าตอบแทน
กรรมการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
โดยได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็ นดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการอิสระ ปี ละ -300,000- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ
ครั้งละ -25,000- บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ -20,000- บาท
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ ประกันสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพประจําปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ ประชุ มว่ามี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดต้องการซักถามเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2563 ดังกล่าวหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
เห็นด้วย
947,126,218 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
เสี ยง
งดออกเสี ยง
รวมทั้งสิ้น
947,126,218 เสี ยง

มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
100

ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ้นซึ่ งมาประชุ ม อนุ ม ัติกาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
 วัตถุประสงค์ และเหตุผล
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7319 หรื อ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรื อ
นางสาวชุตินนั ท์ กอประเสริ ฐถาวร ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรื อ
นาย สุ วฒั น์ มณี กนกสกุล ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรื อ
นางสาว สุ ลลิต อาดสว่าง ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517
แห่ ง บริ ษทั สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยประจําปี 2563 โดยมี ค่าสอบบัญ ชี
จํานวน 3,290,000 บาท
ซึ่ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู ้ความสามารถ ให้ขอ้ ชี้แนะ ช่วย
พัฒนาการบริ หารงานของบริ ษทั ได้ดีเสมอมา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
 การลงมติอนุมัติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มีประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุ มว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อคัดค้านการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชีดงั กล่าวหรื อไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม 34 ราย
เห็นด้วย
947,126,218
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งสิ้น
947,126,218

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

มีสิทธิออกเสี ยงทั้งสิ้ น 947,126,218 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
100

ประธานฯจึงสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติดงั นี้
มติ มีมติเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนให้อนุมตั ิแต่งตั้ง
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7319 หรื อ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรื อ
นางสาวชุตินนั ท์ กอประเสริ ฐถาวร ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรื อ
นาย สุ วฒั น์ มณี กนกสกุล ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรื อ
นางสาว สุ ลลิต อาดสว่าง ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517
แห่ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชี
จํานวน 3,290,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ้นท่านใดต้องการมีวาระพิเศษซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้น
ท่านใดซักถาม
เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ่ นรัตน์)
เลขานุการบริ ษทั ฯ

(นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี)
ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ

