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ที ่ 079/2561 
เรือ่ง หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี  2561 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้บรษัิท อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) 
 

เนื่องดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท อารยีา พรอพเพอรต์ี ้จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที ่1/2561 ในวนัพุธที ่  28  กมุภาพันธ ์2561 มมีตใิหจ้ัดประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวันศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรัชวภิา ชัน้ 19 โรงแรมเดอะบาซาร ์แบงค็อก (The Bazaar Hotel Bangkok) เลขที ่5  
ถ.รัชดาภเิษก จอมพล จตจัุกร กรงุเทพมหานคร  10900 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามวาระการประชมุดังตอ่ไปน้ี  
   

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล         การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ไดจ้ัดขึน้ในวนัจันทรท์ี ่ 24  เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ถงึ 12.00 น. ณ หอ้งครสิตัล 

บอลรมู 3&4 ชัน้ 2 ครสิตัล ดไีซน์ เซ็นเตอร ์เลขที ่1420/1 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 โดยมสีําเนารายงานการประชมุ 
ตามทีแ่นบมาพรอ้มนี ้(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ   คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วันวันจันทรท์ี ่ 
24  เมษายน 2560 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ จงึเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1) 

 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัประจําปี 2560 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2560 ซึง่ปรากฏอยูใ่นงบการเงนิของรายงานประจําปี 2560 (ใน CD) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้ับผู ้

ถอืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะรับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ประจําปี 

2560 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560  ของบรษัิทฯ 
 

วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรบัปีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560   
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 ตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงาน

ประจําปี 2560 ไดผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2560 ของบรษัิทฯ 
 
วาระที ่4 พจิารณาจดัสรรกาํไรและจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลการดาํเนนิงานประจําปี 2560   
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 40 กําหนดให ้“บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ 

(5) ของกําไรสทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน” นอกจากนี้ นโยบายการ
จา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯครัง้ที ่1/2547 วันศกุรท์ี ่16 มกราคม 2547 กําหนดใหบ้รษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 40  ของกําไร
สทุธหิลังหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนสํารองต่าง ๆ ทัง้หมดแลว้และการจา่ยเงนิปันผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการดําเนนิงานปกตขิองบรษัิทอย่างมสีาระสําคัญ ทัง้นี้การ
จา่ยเงนิปันผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับผลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิท สภาพคล่องของบรษัิท การขยายธรุกจิ ความจําเป็น ความเหมาะสมอืน่ใดใน
อนาคต และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิท ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรหรอืเหมาะสมและการดําเนนิการดังกลา่วจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 มตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ทีอ่นุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลตอ้งถกูนําเสนอเพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการ
บรษัิทมอํีานาจอนุมตัใิหจ้า่ยไดก้อ่นรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป โดยรายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณาวาระที ่4 พจิารณาจัดสรรกําไรและ
จา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2560 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2)  

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อเป็นเงนิสํารองตาม
กฎหมายเพิม่จํานวน 8,970,000 บาท และอนุมัตจิา่ยเงนิปันผลจากกําไรสทุธปิระจําปี 2560 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.04 บาท สําหรับหุน้
จํานวน 980,000,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 39,200,000 บาท วันกําหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ (Record date) เพื่อรับสทิธใินเงนิปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และ
กําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 

 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 14 กําหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้ใหก้รรมการเป็นจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ออกจาก

ตําแหน่ง ถา้จํานวนกรรมการ จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ธิจัีบสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนั้นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดรั้บเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได”้ โดยในปีนี ้มกีรรมการทีอ่อกตามวาระดังนี ้

1. นายววิฒัน ์    เลาหพูนรังษี  กรรมการ 
2. นางนภิาพัฒน์               โรมรัตนพันธ ์  กรรมการ 
3. นายสมพล  เทยีนสวุรรณ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้สามท่านกลับ

เขา้เป็นกรรมการบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ โดยมปีระวัตโิดยสังเขปของกรรมการทีไ่ดรั้บเสนอชือ่เป็นกรรมการของบรษัิท เป็นรายละเอยีดขอ้มูลประกอบการพจิารณาวาระที ่5 
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 

 
วาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้ใหน้ายอาชวนั  เอีย่มไพบลูยพ์นัธ ์เป็นกรรมการบรษิทัทา่นใหม ่
ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 12 กําหนดให ้คณะกรรมการของบรษัิทประกอบไปดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน ทัง้นี้กรรมการไม่

นอ้ยกว่ากึง่หนึ่ง  (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายกําหนด   

และ ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 13 การเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้นั้น ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากและใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดังตอ่ไปนี ้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ในกรณีทีบ่คุคลผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการมจํีานวนไม่เกนิกวา่จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีดใ้นการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เลอืกตัง้กรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่นัน้ โดยกรรมการทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดรั้บคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ตามจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
นัน้มอียูต่าม (1) โดยจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) ในกรณีทีบ่คุคลผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการมจํีานวนเกนิกวา่จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีดใ้นการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนน
เป็นรายบคุคล  ทัง้นี้ในการออกเสยีงลงคะแนนบคุคลแตล่ะคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดรั้บคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ตามจํานวนหุน้ที่
ผูถ้อืหุน้นัน้มอียู่ตาม (1) โดยผูถ้อืหุน้ดังกล่าวจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กบ่คุคลหนึง่มากหรอืนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ โดยบคุคลซึง่ไดรั้บคะแนน
เสยีงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการ
เลอืกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหพ้จิารณาแตง่ตัง้กรรมการทา่นใหม ่(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมัตแิต่งตัง้นายอาชวัน เอีย่มไพบลูยพั์นธ ์เป็น

กรรมการทา่นใหม ่
การออกเสยีงลงคะแนน คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรที่จะอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการท่านใหม่ของบรษัิท โดยมีประวัติ

โดยสังเขปของกรรมการทีไ่ดรั้บเสนอชือ่เป็นกรรมการของบรษัิท เป็นรายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณาวาระที ่6 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทา่นใหม ่(รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ 4) 
 

วาระที ่7 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการไดเ้สนอใหพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ มีรายละเอยีดปรากฎตามรายละเอยีดขอ้มูลประกอบการ

พจิารณาวาระที ่7 การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ตามที่

คณะกรรมการเสนอ 
การออกเสยีงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 90 ไดกํ้าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให ้

เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั อารียา พรอพเพอร์ตี้ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนที ่0107546000431   
999 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 
เบอร์โทรศพัท์: 0 2798 9999, 1797.  เบอร์โทรสาร: 0 27989990 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที ่8 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2561 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล โดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหพ้จิารณาแตง่ตัง้ นางสาววันนสิา  งามบัวทอง ผูต้รวจสอบบัญชรัีบอนุญาต
ทะเบยีนเลขที่ 6838 หรอืนางสาว สุลลติ อาดสว่าง ผูต้รวจสอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบียนเลขที ่7517 หรอื นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ผูต้รวจสอบบัญชรัีบอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่4752 หรอื นางสาว ธัญพร ตัง้ธโนปจัย ตรวจสอบบัญชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9169 หรอื นาย สวุัฒน์ มณีกนกสกลุ  ผูต้รวจสอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่8134  แหง่ บรษัิท สอบบญัชธีรรมนติ ิจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยมคีา่สอบบัญช ีจํานวน 2,980,000 บาท 

ซึง่ บรษัิท สอบบญัชธีรรมนติ ิจํากัด เป็นองคก์รทีน่่าเชือ่ถอื มบีคุคลากรทีเ่พยีงพอ มคีวามรู ้ความสามารถ ใหข้อ้ชีแ้นะ ชว่ยพัฒนาการบรหิารงานของบรษัิทได ้
ด ีคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม  

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะแตง่ตัง้ให ้ 
นางสาววันนสิา  งามบัวทอง ผูต้รวจสอบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6838 หรอืนางสาว สลุลติ อาดสวา่ง ผูต้รวจสอบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7517 หรอื นาย พรีะ
เดช พงษ์เสถยีรศักดิ ์ผูต้รวจสอบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4752 หรอื นางสาว ธัญพร ตัง้ธโนปจัย ตรวจสอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9169 หรอื นาย สวัุฒน ์มณี
กนกสกลุ  ผูต้รวจสอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่8134  แหง่ บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยมคี่าสอบบัญช ีจํานวน 
2,980,000 บาท 

 
 
วาระที ่9        พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามการกํากับดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกับการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560

และการใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้คําถามลว่งหนา้ ตามทีไ่ดเ้ผยแพรร่ายละเอยีดลงบนเว็บไซต ์ของบรษัิทที ่www.areeya.co.th และบรษัิทฯ ไดกํ้าหนดชว่งระยะเวลาในการเสนอ
วาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้รวมถงึการตัง้คาถามลว่งหนา้ เริม่ตัง้แตวั่นที ่28 มนีาคม 2561 ถงึ วนัที ่16 เมษายน 2561  
  
 อนึ่ง คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดกํ้าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ในวันศุกรท์ี่  16 มนีาคม 2561 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม.225 ของ 
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัจนัทรท์ี ่19 มนีาคม 2561 
 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่ังกล่าว และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ และ/หรอืท่านผูรั้บมอบฉันทะ นําหนังสอืมอบฉันทะ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6) และหลักฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 7) มาแสดงตอ่พนักงานลงทะเบยีนในวนัประชมุตัง้แต ่09.00 น. ถงึ 10.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            ขอแสดงความนับถอื 
 
  

   
                                                                                           (นายวศิษิฎ ์เลาหพนูรังษี) 

                 ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 


