
 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

 

สถานท่ี  ณ หอ้งประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 999 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวง
สะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310     

 
วนัท่ีและเวลา วนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
                1. นายวิศิษฎ ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
                2.  นายวิวฒัน์ เลาหพูนรังษี กรรมการและกรรมการบริหาร 

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

 
กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
                1.  นายทนั เทียนสุวรรณ                          กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายอาณติั  ป่ินรัตน์ เลขานุการบริษทั 
2. นายจุมพลภทัร์ พลูทรัพย ์ ท่ีปรึกษาบริษทั 
3. นายธีรชยั มีแกว้ ท่ีปรึกษาบริษทั 
 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
2. คุณโชติมา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 
นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี    ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ประธานในท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม
ทั้งส้ิน 34 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมด  947,126,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.65 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั (ผู ้
ถือหุ้น ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด บริษัทมีผูถื้อหุ้นทั้ งหมดมี 368 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งส้ิน 



 

980,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาเอง 7 คน จาํนวน 474,693,099 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 48.44 % ของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมทั้งหมด) และมอบฉนัทะ 27 คน จาํนวน 472,433,119 หุน้(คิดเป็นร้อยละ 48.21 % ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งหมด) 

 
ประธานบริษทัฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  และประธานฯ แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบ

บญัชีท่ีเขา้ร่วมการประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 
จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
1. การนับคะแนนในการประชุมคราวน้ี บริษทัจะใช้การป้อนขอ้มูลผ่านเคร่ืองอ่านแถบขอ้มูล (Bar Code)  เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระท่ีไดรั้บแจกในขณะลงทะเบียน และ
เพ่ือให้การประชุมดาํเนินไปอย่างรวดเร็วข้ึน  ทางบริษทัขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระหน่ึงวาระใด 
ขอให้ยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการนับคะแนน ส่วนท่านท่ีไม่ยกมือจะถือว่า
ท่านเห็นดว้ย และไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน    

2. จากการท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา  และไม่ไดร้ะบุการแยกเสียง
ลงคะแนน ดงันั้นการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคราวน้ี จะนบัคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็จาํนวนเสียง
ของผูมี้สิทธิออกเสียงในการประชุมคราวน้ี 

เลขานุการบริษทัฯ ไดข้อให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 5 ท่าน ผลปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้น
จาํนวนมากกวา่ 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 

และเน่ืองจากแบบหนงัสือมอบฉันทะอนุญาตให้ผูถื้อหุ้น ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะได ้โดยผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความประสงคข์องผูม้อบ
ฉันทะให้ถูกตอ้ง  ท่านสามารถดูความประสงค์ของผูม้อบฉันทะไดจ้ากสําเนาหนังสือมอบฉันทะท่ีท่านมี  หากผูม้อบฉันทะมิได้
แสดงความประสงค์มาในวาระใด  ผูรั้บมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามท่ีเห็นสมควรเม่ือถึงวาระนั้นๆ ได ้  การออก
เสียงลงคะแนนใด ๆ ของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุมน้ีถือวา่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นบางท่านไดม้อบฉนัทะให้กรรมการบางท่านของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
ซ่ึงมีทั้งให้ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ดงันั้น เม่ือถึงวาระท่ีผูม้อบฉันทะกาํหนดให้ลงคะแนนเสียง  กรรมการผูรั้บ
มอบฉันทะก็ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนดว้ย  เพราะฉะนั้น ถึงแมท่้านกรรมการท่ีนัง่อยูด่า้นบนน้ี จะไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงท่ีนับไดว้่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เป็นการนับคะแนนเสียงจากผูม้อบฉันทะท่ีได้
มอบฉนัทะมา และกรรมการท่ีรับมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะแลว้  

จากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการนบัคะแนน บริษทัจดัให้มีกรรมการนบัคะแนน 4 ท่าน โดยเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทั 2 ท่าน ท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกบริษทั 1 ท่าน และตวัแทนผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม 1 ท่าน โดยบริษทัไดจ้ดัท่ีนั่งบริเวณ
โต๊ะนบัคะแนนดา้นหนา้ ประธานฯขอให้ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน อาสามาเป็นกรรมการนบัคะแนน ปรากฏว่า นางสาวปิยมาส ธรรม
เจริญ ตวัแทนผูถื้อหุน้ไดย้กมือข้ึน  

 
 
 
 
 



 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่กรรมการนบัคะแนนในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 4 ท่าน ดงัน้ี  
1. นางสาวรดาวลัย ์ ครุฑเสม  เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
2. นางสาวทนัตธ์นทั      บุญจรัส   เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
3. นายพิพฒัน์ เขียวจกัร์  ท่ีปรึกษากฎหมายจากสาํนกังานกฎหมายจกัรธรรม  
    คอ็ลเลคชัน่ แอนด ์ลอว ์ 
4. นางสาวปิยมาส ธรรมเจริญ  ตวัแทนผูถื้อหุน้        

 
และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

ก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีเลขานุการ
บริษทัไดช้ี้แจงไปก่อนหน้าน้ี ผลปรากฏว่าผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยเสียงเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองวิธีการลงคะแนนเสียง  
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจดัให้มีข้ึนเม่ือองัคารท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2563 เวลา 10.30น. ณ  ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  โดยมีสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวบริษทัไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  

 บริษทัได้จดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจดัให้มีข้ึนเม่ือองัคารท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2563 เวลา 
10.30 ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้การบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 การลงมติอนุมัติในวาระนี ้

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 



 

จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
มติ  มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
วาระท่ี 2  พจิารณารับรองผลการดําเนินกิจการของบริษัทประจําปี 2562 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ซ่ึงปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจาํปี 2562  (เอกสารอยูใ่น
รูปแบบรหสัคิวอาร์(QR Code)) ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

 
 การลงมติอนุมัติในวาระนี ้

วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ลงมติ 
 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้คุณอาณัติ ป่ินรัตน์ เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุม
ทราบ ดงัน้ี 

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
ในภาคอสังหาริมทรัพยน์ั้นปี 2562 อยูบ่นความทา้ทายจากปัจจยัลบ ซ่ึงถือเป็นอีกปีท่ีค่อนขา้งทา้ทายสาํหรับผูป้ระกอบการ

ในการปรับตวัรับกบัปัจจยัลบต่างๆท่ีเขา้มากระทบ  โดยเฉพาะสาํหรับตลาดท่ีอยูอ่าศยัทั้งในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียมและบา้น
จดัสรร ทั้งในเร่ืองของภาพรวมเศรษฐกิจภายในและภายนอกท่ีอยูใ่นช่วงชะลอตวั กาํลงัซ้ือทั้งชาวไทยและต่างชาติเกิดการชะลอตวั 
รวมถึงหลงัจากมาตรการกาํกบัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (Loan to Value : LTV) มีการประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 เมษายน 
2562 ความตึงเครียดทางการคา้และเศรษฐกิจจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ียงัคงยืดเยื้อ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ฉบบัใหม่ รวมถึงค่าเงินบาทท่ียงัแข็งค่าซ่ึงการท่ีเงินบาทแข็งค่ามาก กระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขนัของส่งออกไทย 
ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัลบท่ีเขา้มากระทบต่อธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยใ์นปี  2562  ทั้งส้ิน  แต่ก็ถือว่าเป็นปีทองของผูซ้ื้อท่ีมีความ
พร้อมจริงๆ ท่ีไดซ้ื้ออสังหาริมทรัพยใ์นราคาท่ีถูกลงทั้งในส่วนของโครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมอยู่ รวมถึงโครงการเปิดขาย
ใหม่ท่ีผูป้ระกอบการก็ไม่กลา้ท่ีจะปรับราคามากข้ึน เน่ืองจากเกรงว่าหากตั้งราคาขายท่ีสูงไปจะส่งผลให้โครงการแข่งขนัไดย้ากใน
ภาวะท่ีตลาดชะลอตวั รวมถึงอาจจะส่งผลใหก้าํลงัซ้ือไม่สามารถเขา้ถึงได ้ถึงแมว้า่โครงการจะตั้งอยูบ่นทาํเลท่ีเป็นท่ีตอ้งการกต็าม 



 

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัอสังหาริมทรัพยท่ี์ศึกษาและวิจยัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบั
ธุรกิจ ซ่ึงบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขายให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นตลาดระดับกลางและระดับล่าง โดยไล่เรียง
เหตุการณ์ดงัน้ี 

1. เปิดตวัโครงการ  เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 3 เดือนมกราคม 2562 
2. เปิดตวัโครงการ อารียา แมนดารีน่าเอกมยั-รามอินทรา เดือนมกราคม 2562 
3. เปิดตวัโครงการ เดอะ พาร์ที บาย อารียา เดือนมกราคม 2562 
4. เปิดตวัโครงการ เดอะ คลัเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4   เดือนเมษายน 2562 
5. เปิดตวัโครงการ เดอะคลัเลอร์ส รามอินทรา-หทยัราษฎร์ เดือนตุลาคม 2562 
6. เปิดตวัแอพลิเคชัน่ RecycleTime เดือนพฤศจิกายน 2562 
 
Financial Per formance 

 บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการจาํนวน 57 โครงการ มูลค่าโครงการ 41,979 ลา้นบาท 
 

No. 
of PJ

 จํานวน
ยูนติ มูลคา่ (ลบ) จํานวน

ยูนติ
มูลคา่ 
(ลบ)

จํานวน
ยูนติ

มูลคา่ 
(ลบ)

จํานวน
ยูนติ

มูลคา่ 
(ลบ)

จํานวนยู
นติ

มูลคา่ 
(ลบ)

จํานวน
ยูนติ

มูลคา่ 
(ลบ)

คอนโดมเินยีม
1. โครงการทสีรา้งเสร็จแล้วพรอ้มโอน 8     6,056 12,070      5,547 10,725    26 66        -       -        483 1,279     -       -         
2. โครงการระหวา่งกอ่สรา้ง 2     1,460 4,741        -       -        -      -       1,387 3,351     -        -        73 1,390      
3.โครงการทยีงัไมเ่รมิกอ่สรา้ง 1     1,003 2,316        -       -        -      -       899 2,100     -        -        104 216        
คอนโดมเินยีม - รวม 11  8,519 19,127    5,547 10,725 26      66        2,286 5,451   483       1,279   177     1,606    
บา้นเดยีว
1. โครงการทสีรา้งเสร็จแล้วพรอ้มโอน 4     421 1,796        340 1,433     1 5         -       -        80 358        -       -         
2. โครงการระหวา่งกอ่สรา้ง 7     478      4,514        159 1,249     18 141      -       10         46 510        255 2,604      
บา้นเดยีว - รวม 11  899     6,310      499     2,682   19      146     -      10         126       868       255     2,604    
ทาวนเ์ฮ้าส์
1. โครงการทสีรา้งเสร็จแล้วพรอ้มโอน 22    3,667 8,321        3,364 7,614     18 40        4 10         145 380        136 277        
2. โครงการระหวา่งกอ่สรา้ง 13    2,522 8,221        840 2,480     62 230      3 9           345 1,029     1,272 4,473      
ทาวนเ์ฮ้าส์ - รวม 35  6,189 16,542    4,204 10,094 80      270     7          19         490       1,409   1,408 4,750    

รวมทงัหมด 57  15,607 41,979 10,250 23,501 125 482 2,293 5,480 1,099 3,556 1,840 8,960

คอนโดมเินยีม 100% 100% 65% 56% 0% 0% 27% 28% 6% 7% 2% 8%
บา้นเดยีว 100% 100% 56% 43% 2% 2% 0% 0% 14% 14% 28% 41%
ทาวนเ์ฮ้าส์ 100% 100% 68% 61% 1% 2% 0% 0% 8% 9% 23% 29%
รวมทงัหมด 100% 100% 66% 56% 1% 1% 15% 13% 7% 8% 12% 21%

มูลคา่โครงการ มูลคา่โอนแล้ว มูลคา่ขายแล้วรอ
โอน

สรา้งเสร็จแล้ว 
100%

สินคา้คงเหลือ
สรา้งเสร็จแล้ว 

100%

Stock -อยูร่ะหวา่ง
การกอ่สรา้ง

มูลคา่ขายแล้วรอ
โอน

อยูร่ะหวา่งการ
กอ่สรา้ง

 
 
จากโครงการท่ีมีอยูท่ั้งหมด บริษทัโอนไปแลว้ 23,501 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 56% ของโครงการทั้งหมด และยงัคงเหลือ

ยอดขายรอโอนอีก 5,962 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 14% ของโครงการทั้งหมด 
 
ยอดขายก่อนยกเลิก  
บริษทัมียอดขายก่อนหกัยกเลิกในปี 2562 เท่ากบั 7,027 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นแนวราบ 5,508 ลา้นบาท และแนวสูง 1,519 

ลา้นบาท  MB ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 27% เน่ืองจากภาพรวมของอสงัหาริมทรัพยปี์ 2562 ท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษทัตอ้งดาํเนินงาน
ดว้ยความระมดัระวงัมากข้ึน 

Remark ; (จาํนวนโครงการ ; ปี 2562  = 57 โครงการ ,  ปี 2561 =  54 โครงการ) 
 
 
 



 

ยอดโอนรายตัวสินค้า 
ในส่วนของยอดโอนหรือรับรู้รายไดใ้นปี 2562  เท่ากบั 2,869 ลา้นบาทโดยแบ่งเป็นท่ีดินเปล่า 29  ลา้นบาท ทาวน์เฮา้ส์ 

2,456 ลา้นบาท และคอนโด 384 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน  27% เน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่งทั้งสภาวการณ์ภายในและภายนอก
ประเทศมีผลทาํใหร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัลดลง 
 

Profitability Ratio 
-    Gross profit ในปี 2562 เท่ากบั 1,461 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 459 ลา้นบาท หรือลดลง 36% 
-  %GP สาํหรับปี 2562 เท่ากบั 29% และปี 2561 เท่ากบั 33% ซ่ึงลดลง 4% เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในตลาด

อสังหาริมทรัพยดุ์เดือดมาก Developer จึงนาํกลไกทางดา้นราคามาแข่งขนักนั 
-     NP Ratio สาํหรับปี 2562 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 281 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ (9) ของรายไดร้วม ในขณะท่ีปี 

2561 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของยอดโอนจากปีก่อน 
27% จากเหตุดงักล่าวบริษทัจึงทาํการควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งค่าใชจ่้ายในการขาย, ค่าใชจ่้ายในการบริหารและตน้ทุน
ทางการเงินใหล้ดลงจากปีก่อน 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด

ซกัถาม    
 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 
 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562  ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี  2562  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 การลงมติอนุมัติในวาระนี ้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้คุณอาณัติ ป่ินรัตน์ เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานงบการเงินของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ 
ดงัน้ี 

 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 



 

สินทรัพยร์วม (รายงานประจาํปีหนา้ 209) 

ในปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 15,279 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 982 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปี 2561 ซ่ึงมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประมาณ 346 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการใน
อนาคตในโซนบางนา และหทยัราษฎร์ และมีงานก่อสร้างโครงการสุนทรียาเพ่ิมข้ึนจาํนวน 473 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงิน
รูปของแบบของสิทธิการเช่า  

หน้ีสินรวม (รายงานประจาํปีหนา้ 210) 
ในปี 2562  บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 11,876 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 911 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก 
1. เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน 480 ลา้นบาท เพื่อนาํเงินกูย้มืดงักล่าวมาลงทุนโครงการในอนาคต 
2. ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดเ้พิ่มข้ึน 405 ลา้นบาท จากการเก็บเงินดาวน์ลูกคา้โครงการ A Space Mega I, A Space 

Mega II และ โครงการเฉลินมิจ อาร์ม เดอ เมซอง 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (รายงานประจาํปีหนา้ 210) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีจาํนวน 3,403 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 71 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 2  โดยหลกัเพิ่มข้ึนจาก 
1. หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน เพิ่มข้ึน 300 ลา้นบาท  
2. การตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 59 ลา้นบาท 
แต่ในขณะเดียวกนักล็ดลงจากผลขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจาํนวน 288 ลา้นบาท 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 3.49  เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 3.29 เท่า ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ีการเพิ่มข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีสาเหตุมาจากหน้ีสินของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึน 
 

อตัราส่วนหน้ีสินธนาคารต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
 อตัราส่วนหน้ีสินธนาคารต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง จาก 2.77 เท่า ในปี 2561 เป็น 2.73 เท่าในปี 2562   
 

 อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดงัน้ี คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชาํระคืนหน้ีสถาบนั การเงิน
บางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหน้ีทั้ งระยะสั้ นและหรือระยะยาวบางส่วน เพื่อดาํรงอตัราส่วนดังกล่าว และบริษทั ยงัมี
นโยบายท่ีจะรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 4) เร่งการขาย และการ
โอนกรรมสิทธ์ิโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง ดว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและ
ประชาสัมพนัธ์โครงการเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน   รวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารอย่างเหมาะสมบริษทัคาดว่า
มาตรการดงักล่าวจะเพ่ิมยอดรับรู้รายได ้และลดค่าใชจ้่ายลง ทาํให้กาํไรของบริษทัสูงข้ึนและอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ปรับตวัลดลงและโครงสร้างเงินทุนอยูใ่นสดัส่วนท่ีเหมาะสม   



 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 ในส่วนของกาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรขั้นตน้นั้น ทางเราได้อธิบายไวแ้ลว้ในวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562  
 

ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 
 ในส่วนของผลการดาํเนินงานของปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 2,989 ลา้นบาทและมีขาดทุนสุทธิ 281 ลา้นบาทนั้น  

ซ่ึงเม่ือเทียบอตัราส่วนร้อยละของรายไดร้วมเทียบกบัค่าใชจ่้ายจะพบว่า 
1. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมยงัคงเท่าเดิม คือ 13%  
2. อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจาก 14% ในปี 2561 เป็น 18% ในปี 2562 เน่ืองมาจาก

ยอดโอนท่ีลดลง 27% 
3. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาก 6% ในปี 2561 เป็น 10% ในปี 2562 
 และถา้ดูในสัดส่วนของเมด็เงินท่ีใชแ้ลว้จะพบว่าบริษทัใชเ้งินลดลงจากปีก่อน 94 ลา้นบาท  (ปี2562 = 1,220 ลา้นบาท , ปี 

2561 = 1,314 ลา้นบาท) 
    

จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการอนุมติังบการเงินประจาํปี 
2562 ดงักล่าวหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

มติ  มีมติเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบการเงิน
ประจาํปี 2562 ซ่ึงประกอบไปดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสด ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชี 



 

วาระท่ี 4  พจิารณางดจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 
 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดให้ “บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตามมติคณะกรรมการ
บริษทัฯคร้ังท่ี 1/2547 วนัศุกร์ท่ี 16 มกราคม 2547 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40  ของกาํไร
สุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีสาระสาํคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้” 

 มติคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายไดก่้อนรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป โดยรายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 พิจารณางดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า อนุมติังดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การลงมติอนุมัติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในส่วนของบริษทัในรอบ 3 ปียอ้นหลงัมีดงัน้ี 

 
 



 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการงดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2562 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม   
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯจึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ มีมติเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังดจดัสรรกาํไร
และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดให ้“ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด”้ โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีออกตามวาระดงัน้ี 

1. นายทนั    เทียนสุวรรณ  กรรมการ 
2. นายสมพล เทียนสุวรรณ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ** 
3. นายอาชวนั  เอ่ียมไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ 

 
หมายเหตุ : ** คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

เลขานุการบริษทักล่าวว่าสาํหรับวาระน้ี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรท่ีจะ
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้งสามท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัโดยสงัเขปของ
กรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทั เป็นรายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 บริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ ตามเอกสารแนบ 3  และไดช้ี้แจงใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในเร่ืองวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนสาํหรับวาระน้ี 
 ขอ้บงัคบัของบริษทัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการบริษทั ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคญัได ้ดงัน้ี การเลือกตั้ง
กรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากและใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 



 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้ง
คร้ังนั้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น โดยกรรมการท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะ
ไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ท่ี ผูถื้อหุน้นั้นมีอยูต่าม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

   
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม  ผมขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระครับโดยให้เลือกลงคะแนนในวาระน้ีว่าเห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลดงัน้ี 
 5.1)   นายทัน    เทียนสุวรรณ 
 ปัจจุบนัท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) จาํนวนปีท่ี
เป็นกรรมการ 16 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 



 

5.2)   นายสมพล       เทียนสุวรรณ 
 ปัจจุบนัท่านดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  



 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
5.3)   นายอาชวนั เอ่ียมไพบูลย์พนัธ์ 

 ปัจจุบนัท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) จาํนวนปี
ท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 

ท่านดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น   
 

ประธานฯ  จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
  



 

มติ    มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้อนุมติั
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
 
วาระท่ี 6 มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  

 ซ่ึงคณะกรรมการได้เสนอให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 เร่ือง การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ีแลว้ (ตามเอกสารแนบ 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรท่ีจะอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามท่ี

บริษทันาํเสนอ 
 การลงมติอนุมัติ 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กาํหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 โดยไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 เป็นดงัน้ี 
 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 (1) ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ  ปีละ   -300,000-  บาท 
 (2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระ   คร้ังละ     -25,000-   บาท 
 (3) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ  คร้ังละ   -20,000-  บาท 
 2. ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ประกนัสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี 
 

 
 

จากนั้นประธานฯ  ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2563 ดงักล่าวหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม  

 



 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ  จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 

  

มติ    มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมอนุมัติกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

 
วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  

โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหพิ้จารณาแต่งตั้ง  
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7319 หรือ  
นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ 
นางสาวชุตินนัท ์กอประเสริฐถาวร ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9201 หรือ 
 นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกลุ  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8134 หรือ 
นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517   

แห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจาํปี 2563 โดยมีค่าสอบบญัชี   
จาํนวน 3,290,000 บาท 
ซ่ึง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ให้ขอ้ช้ีแนะ ช่วย
พฒันาการบริหารงานของบริษทัไดดี้เสมอมา ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย   

 การลงมติอนุมัติ 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 



 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง 
เห็นดว้ย 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง                      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 947,126,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯจึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ   มีมติเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหอ้นุมติัแต่งตั้ง  
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7319 หรือ  
นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ 
นางสาวชุตินนัท ์กอประเสริฐถาวร ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9201 หรือ 
 นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกลุ  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8134 หรือ 
นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517     

 
แห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํปี 2563 โดยมีค่าสอบบญัชี   

จาํนวน 3,290,000 บาท 
 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการมีวาระพิเศษซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่    ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดซกัถาม 

  
  เม่ือไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 
 
  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

  
 
 

 

(นายอาณัติ  ป่ินรัตน์)  (นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี)  
เลขานุการบริษทัฯ  ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ  

 


