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(เอกสารแนบ 1) 

บริษัท อารียา พรอพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2553 

สถานที่   หองบอลรูม 2 โรงแรม เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท เลขที่ 250  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 

วันที่และเวลา วันพุธที่ 28 เมษายน 2553  เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

กรรมการที่เข�าร�วมประชุม 

 1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 3. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นายชลิต สถิตยทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู�บริหารที่เข�าร�วมประชุม 

 1. นางสาวพาชื่น ลิ่มประสิทธิอิสระ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบัญชี 
 2. นายบุญจบ ลิ้มจำเริญ ผูอำนวยการอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคล 
 3.  นางสาวศิริลักษณ ตั้งวิบูลยพาณิชย รักษาการเลขานุการบริษัท 

ผู�สอบบัญชีที่เข�าร�วมประชุม 

 1. นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีของบริษัท 

เริ่มการประชุม 

 นายวิศิษฎ   เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ  ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเปน
จำนวนหุนทั้งหมด 604,153,394 หุน คิดเปนรอยละ 79.70% ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดของบริษัท (ผูถือหุน ณ วันที่ 12 มีนาคม 
2553 วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด บริษัทมีผูถือหุนทั้งหมดมี 368 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 758,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุม 

 ประธานฯ กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2553 และแนะนำกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีที่เขารวมการประชุม  
ตอที่ประชุมผูถือหุน จากนั้นประธานฯ กลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันนั้น ในปนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2553 ผานทางจดหมายและทางเวปไซต และเพื่อเปน
ประโยชนตอที่ประชุมผูถือหุนและผูถือหุนทุกทาน บริษัทไดใหผูถือหุนสามารถจัดสงคำถามลวงหนาในประเด็นที่มีขอสงสัยหรือตองการทราบ
มาไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ir@areeya.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02 955 9766 ผลปรากฎวาไมมีผูใดเสนอวาระ  
การประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับคัดเลือกเปนกรรมการหรือคำถามลวงหนาสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปนี้ 
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 ประธานฯ ไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 1. การนับคะแนนในการประชุมคราวนี้ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผานเครื่องอานแถบขอมูล (Bar Code) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการนับคะแนนเสียง ขอใหทานผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระที่ไดรับแจกในขณะลงทะเบียน และเพื่อใหการประชุม  
ดำเนินไปอยางรวดเร็วขึ้น ทางบริษัทขอใหทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใด ขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที ่ 
ไปรับบัตรลงคะแนนจากทานเพื่อสงใหคณะกรรมการนับคะแนน สวนทานที่ไมยกมือจะถือวาทานเห็นดวย และไมตองลงคะแนนในบัตร  
ลงคะแนน 

 2. จากการที่กระทรวงพาณิชยไดประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหมออกมา และไมไดระบุการแยกเสียงลงคะแนน  
ดังนั้น การนับคะแนนเสียงในการประชุมคราวนี้ จะนับคะแนนวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เต็มจำนวนเสียงของผูมีสิทธิ  
ออกเสียงในการประชุมคราวนี้ 

 ประธานฯ ไดขอใหผูถือหุนในที่ประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว 5 ทาน ผลปรากฎวามีผูถือหุนจำนวน 5 ทาน ยกมือ
รับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว 

 ประธานฯ ไดแจงวา เนื่องดวยในการประชุมคราวนี้ ตนเอง (นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี) ไดครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการตาม
กฎหมาย ดังนั้นเพื่อความตอเนื่องของการประชุมจึงไดขอใหที่ประชุมมีมติแตงตั้งตนใหเปนประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมใน  
ครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทให นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี เปนประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการนับคะแนน บริษัทจัดใหมีกรรมการนับคะแนน 3 ทาน โดยเปนเจาหนาที่ของบริษัท  
1 ทาน ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกบริษัท 1 ทาน และตัวแทนผูถือหุนในที่ประชุม 1 ทาน โดยบริษัทไดจัดที่นั่งบริเวณโตะนับคะแนน  
ดานลาง ประธานฯ ขอใหตัวแทนผูถือหุน 1 ทาน อาสามาเปนกรรมการนับคะแนน ปรากฎวานางสาววรวิภา เกตุพันธุ ตัวแทนผูถือหุนได
ยกมือขึ้น 

 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวากรรมการนับคะแนนในครั้งนี้ มีดวยกัน 3 ทาน ดังนี้  

 1. นางสาวณัฎยา  ฮวดสุนทร เจาหนาที่บริษัท 
 2. นางสาวปยะวัน มีสุข ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานคุณธรรมทนายความ 
 3.  นางสาววรวิภา เกตุพันธุ ตัวแทนผูถือหุน 

 จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2552 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2552 ซึ่งไดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 
2552 เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ หองอินฟนิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกลาว บริษัทไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว   

 จากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดคานการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
หรือไม ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือคัดคาน ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังนี้  

 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 37 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,394 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,394 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,394 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 

 มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2552 
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 วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินกิจการของบริษัทประจำป� 2552 

 ประธานฯ ไดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 บริษัทมีโครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ มูลคาโครงการ 15,042 ลานบาท โดยเปนโครงการที่ปดแลว 14 โครงการ มูลคาโครงการ 4,134 
ลานบาท และเปนโครงการที่อยูระหวางดำเนินการอีก 13 โครงการ มูลคาโครงการ 10,908 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   
บริษัทมี backlog จำนวน 2,498 ลานบาท และมี stock คงเหลือจำนวน 3,077 ลานบาท  

 โดยบริษัทมีผลิตภัณฑทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ คือ  
 1. คอนโดมิเนียม มีสัดสวนอยูที่ 49%  
 2.  ทาวนเฮาส มีสัดสวนอยูที่ 39%  
 3.  บานเดี่ยว มีสัดสวนอยูที่ 12%  

 ซึ่งในป 2552 บริษัทมีโครงการเดนๆ ดังนี้ 

 โครงการที่พัฒนาตอเนื่องมาจากป 2551 ไดแก 

 โครงการ เอ สเปซ อโศก (คอนโดมิเนียม) มูลคาโครงการ 4,213 ลานบาท ตั้งอยูบนถนนอโศก-รัชดา ปจจุบันขายไปแลว 96% และ
เริ่มทยอยโอนยูนิตที่สรางเสร็จใหลูกคาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552  

 โครงการ เอ สเปซ เกษตร (คอนโดมิเนียม) มูลคาโครงการ 304 ลานบาท ตั้งอยูบนถนนเกษตร - นวมินทร ปจจุบันขายไปแลว   
76% และเริ่มทยอยโอนยูนิตที่สรางเสร็จใหกับลูกคาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 

 โครงการ อารียา โมวา เกษตร (ทาวนเฮาส 3 ชั้น) มูลคาโครงการประมาณ 1,000 ลานบาท ตั้งอยูบนถนนเกษตร-ลาดปลาเคา 
ปจจุบันขายไปแลว 88% 

 โครงการ เดอะ คัลเลอร เกษตร เฟส 1 และ เฟส 2 (ทาวนเฮาส 2 ชั้น) มูลคาโครงการรวม 2 เฟส เทากับ 1,085 ลานบาท ตั้งอยูบน
ถนนเกษตร-ลาดปลาเคา ปจจุบันขายไปแลว 83%  

 โครงการ เดอะ คัลเลอร ติวานนท (ทาวนเฮาส 2 ชั้น) มูลคาโครงการเทากับ 345 ลานบาท ปจจุบันขายไปแลว 95%  

 โครงการใหมที่เปดขายในป 2552 มี 3 โครงการ คือ  

 โครงการ อารียา ทูบี (ทาวนเฮาส 3 ชั้น) มูลคาโครงการ 609 ลานบาท ปจจุบันขายไปแลว 8%  

 โครงการ เดอะ คัลเลอร เกษตร พรีเมี่ยม (ทาวนเฮาส 2 ชั้น) มูลคาโครงการเทากับ 570 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจาก 
โครงการ เดอะ คัลเลอร เกษตร เฟส 1 และ 2 ที่ไดรับการตอบรับที่ดีมากจากลูกคา ปจจุบันขายไปแลว 22% 

 โครงการ เดอะ คัลเลอร ติวานนท พรีเมี่ยม (ทาวนเฮาส 2 ชั้น) มูลคาโครงการเทากับ 386 ลานบาท เปนโครงการตอเนื่องจาก 
โครงการ เดอะ คัลเลอร ติวานนท ปจจุบันขายไปแลว 22% 

 โดยสรุปแลว บริษัทมียอดจองและทำสัญญาของลูกคาใหมในโครงการตางๆ ในป 2552 มีมูลคารวม 1,523 ลานบาท  
มาจากโครงการทาวนเฮาส (2 ชั้น และ 3 ชั้น) จำนวน 361 ยูนิต คิดเปนมูลคา 866 ลานบาท และมาจากโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน 
339 ยูนิต คิดเปนมูลคา 657 ลานบาท นอกจากในปนี้มีบริษัทมียอดโอนรวมทั้งหมด 1,758 ยูนิต คิดเปนมูลคารวม 3,383 ลานบาท และม ี 
ยอดรายไดรวมเทากับ 3,459 ลานบาท  และมีกำไรสุทธิเทากับ 518 ลานบาท 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังนี้  
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 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 39 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,511 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,511 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,511 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 หมายเหตุ : มีผูถือหุนลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระดังกลาวทั้งสิ้น 39 ราย รวมคะแนนเสียงที่ม ี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 604,153,511 เสียง 

 ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 

 มต ิรับรองผลการดำเนินกิจการของบริษัทประจำป 2552 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับป�สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่บริษัทไดจัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดมีการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว โดยประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และชี้แจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินทรัพยและ  
หนี้สินในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่สำคัญเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 สินทรัพย�ของบริษัท เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

 1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น เนื่องจากในชวงสัปดาหสุดทายของป บริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคาในโครงการ
ตางๆ จำนวนมาก เนื่องจากลูกคามีความตองการที่จะโอนภายในป 2552 เพื่อประโยชนทางภาษีที่สามารถนำเงินที่จายซื้ออสังหาริมทรัพย  
มาลดหยอนภาษีไดสูงสุด 300,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดาที่ซื้อที่อยูอาศัยแลวโอนในป 2552  

 2. ตนทุนการพัฒนาโครงการ ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากในปนี้บริษัทเริ่มโอนโครงการ เอ สเปซ อโศก ซึ่งมีมูลคาโครงการ 4,213 
ลานบาท และขายไดแลว 96% และโอนในป 2552 ถึง 59% นอกจากนี้ยังมีโครงการ เดอะ คัลเลอร เกษตร เฟส 2 ดวยที่เริ่มโอนในปนี้  

 หนี้สินของบริษัทลดลง เนื่องจาก 

 1. สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง มีสาเหตุหลักมาจาก  
ในปนี้บริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคาในโครงการตางๆ จำนวนมากถึง 3,383 ลานบาท โดยเฉพาะโครงการ เอ สเปซ อโศก ดังนั้น
บริษัทจึงจายชำระคืนเงินกูจำนวนมากดวย  

 2. คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากโครงการ เอ สเปซ อโศก ซึ่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคาในเดือน
กุมภาพันธ 2552 ดังนั้นจึงสงผลใหคางวดที่ยังไมรับรูเปนรายไดของบริษัทลดลง เพราะคางวดที่ยังไมรับรูเปนรายไดของโครงการ เอ สเปซ 
อโศก เปน 81% ของจำนวนทั้งหมดของบัญชีดังกลาวในปที่แลว 

 ขอชี้แจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในงบกำไรขาดทุน ดังนี้ 

 1. รายไดรวมป 2552 เทากับ 3,459.03 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 2,607.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 306.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ปที่แลว มีรายได 851.58 ลานบาท เนื่องจากรายไดรวมสวนใหญของบริษัทเกิดจากการที่บริษัทเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรูรายไดของ
คอนโดมิเนียมจากโครงการ เอ สเปซ อโศก, โครงการ เอ สเปซ เกษตร และทาวนเฮาสจากโครงการเดอะคัลเลอร-เกษตร เฟส 2 และทั้ง 3 
โครงการจะทยอยรับรูรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปนี้และปหนาอีก นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทมีการเปดขายโครงการใหม 2 โครงการ  
ในไตรมาส 3 และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4 คือ โครงการอารียา ทูบี และโครงการ เดอะ คัลเลอร ติวานนท พรีเมี่ยม และยังมี
โครงการของป 2551 ที่บริษัทยังคงรับรูรายไดในปนี้ อีก 4 โครงการ คือ โครงการเดอะคัลเลอร-เกษตร เฟส 1, โครงการเดอะคัลเลอร-
ติวานนท, โครงการอารียา โมวา เกษตร และโครงการแอทโฮม 

 2. ตนทุนขายป 2552 เทากับ 2,377.24 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 1,875.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 373.55 เมื่อเปรียบเทียบ  
กับปที่แลว มีตนทุนขาย 502.00 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของรายได 
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 3. คาใชจายในการขายเทากับ 92.09 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 30.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 
มีคาใชจาย 61.79 ลานบาท เนื่องจากปนี้ บริษัทมีโครงการที่กอสรางเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์หลายโครงการ บริษัทไดเพิ่มคาใชจายทางการ
ตลาดในการจูงใจใหลูกคารีบมาโอนกรรมสิทธิ์  

 4.  คาใชจายในการบริหารเทากับ 200.24 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 71.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.96 เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ปที่แลว มีคาใชจาย 128.39 ลานบาท สาเหตุมาจากบริษัทไดรับพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานในการเปดโครงการใหม 

 5. ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 173.10 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 128.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 289.40 เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ปที่แลว มีภาษีเงินได 44.45 ลานบาท เนื่องจากในปนี้บริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการที่มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเปน  
จำนวนมาก 

 6. กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.68 บาทตอหุน โดยเพิ่มขึ้น 0.64 บาทตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวที่ 0.04 บาทตอหุน  

 นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญๆ ดังตอไปนี้ 

 อัตราสวนกำไรขั้นตนของป 2552 เทากับ 29.63% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ที่เทากับ 27.75% และลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2551 ที่เทากับ 32.83%  

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของป 2552 เทากับ 1.77 เทา โดยลดลง 1.29 เทา เมื่อเทียบเปรียบกับปที่แลวที่ 3.06 เทา 

 อัตราสวนหนี้สินธนาคารตอสวนของผูถือหุนของป 2552 เทากับ 1.30 เทา โดยลดลง 1.10 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว  
ที่ 2.40 เทา 

 ตอมาประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดคานการอนุมัติงบการเงินดังกลาวหรือ  
ไม ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือคัดคาน ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้  
 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 41 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น  604,153,532 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,532 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,532 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 หมายเหตุ : มีผูถือหุนลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระดังกลาวทั้งสิ้น 41 ราย รวมคะแนนเสียงที่ม ี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 604,153,532 เสียง 

 ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 มต ิอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและงดจ�ายเงินป�นผล 

 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 กำหนดให “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสำรองไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวา
รอยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 วันศุกรที่ 16 
มกราคม 2547 กำหนดใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และทุนสำรองตางๆ 
ทั้งหมดแลว และการจายเงินปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสำคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลอาจมี  
การเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเปน ความเหมาะ
สมอื่นใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการ
ดำเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  
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 ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการได
พิจารณาแลว มีความเห็นวา ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกำไรสุทธิรวม 518.00 ลานบาท ซึ่งเปนกำไรสุทธิจากบริษัท อารียา   
พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 432.70 ลานบาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเปนเงินสำรองตามกฎหมายรอยละ 5 
ของกำไรสุทธิ เปนจำนวนเงิน 21.64 ลานบาท และงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2552 เพื่อใชในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยในอนาคตของบริษัท ที่ไดวางแผนขยายเพิ่มอีกหลายโครงการในป 2553 และในอนาคต ซึ่งโครงการที่จะเริ่มเปดขาย  
ในป 2553 มีดังนี้  

โครงการ ประเภท มูลคาโครงการ (ลานบาท) 

โครงการ เอ สเปซ (อโศก) คอนโดมิเนียม 1,680 

โครงการ สวนา 4 เฟส 1 ทาวนเฮาส 419 

โครงการ อารียา ทูบี เฟส 2 ทาวนเฮาส 1,115 

โครงการ เดอะ คัลเลอร ติวานนท พรีเมี่ยม เฟส 2 ทาวนเฮาส 640 

โครงการ แมนดารีนา สุขุมวิท ทาวนเฮาส 504 

รวม  4,358 

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีที่ดินที่เปนของบริษัท ซึ่งจะทำโครงการในอนาคต ซึ่งมีมูลคาโครงการประมาณ 6,493 ลานบาท 

 ตอมาประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดคานการงดจัดสรรกำไรและงดจายเงิน  
ปนผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอหรือไม ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือคัดคาน ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  
ลงมติ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังนี้ 
 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 41 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,532 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,532 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,532 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 

 มต ิ อนุมัติจัดสรรกำไรและงดจายเงินปนผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายชลิต สถิตยทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดำเนินการประชุมสำหรับ  
วาระนี้ เพื่อความโปรงใสในการประชุมเนื่องจากตนเปนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 นายชลิต สถิตยทอง ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 14 กำหนดให  “ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้งให
กรรมการเปนจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหนง ถาจำนวนกรรมการ จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ  
ไดรับเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได” โดยในปนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ 

 1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 2. นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ  กรรมการ 
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 สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรที่จะอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ทานกลับ  
เขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัทไดถูกจัดสง  
ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 นายชลิต สถิตยทอง ไดชี้แจงเรื่องขอบังคับของบริษัทในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้  
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได ดังนี้ การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชคะแนนเสียงขางมากและใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่งเสียง 

 นายชลิต สถิตยทอง ไดสอบถามในที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดคานการอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง  
2 ทาน ดังกลาวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอหรือไม ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือคัดคาน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยการลงคะแนนเสียงเอกฉันทเปนรายบุคคลดังนี้ 

 1. นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 41 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,532 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,532 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,532 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 2.  นางนิภาพัฒน โรมรัตนพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 42 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,632 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,632 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,632 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

หมายเหต ุ : มีผูถือหุนลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระดังกลาวทั้งสิ้น 42 ราย รวมคะแนนเสียงที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 604,153,632 เสียง 

 นายชลิต สถิตยทอง จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 มต ิ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 จากนั้น นายชลิต สถิตยทอง จึงไดแจงตอที่ประชุมวาให นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี ดำเนินการประชุมสำหรับวาระอื่นๆ ตอไป 

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2553 
ดังนี้ 

 (1)  คาตอบแทนกรรมการอิสระแตละราย ปละ 200,000 บาท 
 (2)  เบี้ยประชุมกรรมการอิสระที่เขาประชุม ครั้งละ 12,000 บาท 
 (3)  เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบที่เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาท 

 ทั้งนี้ ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจใหคณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินคาตอบแทนและเบี้ยประชุมที ่ 
คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับและใหการกำหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกลาวใหมีผลบังคับใชตลอดไป
จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ไดกำหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะตองประกอบดวย  
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดคานการกำหนดคาตอบแทนดังกลาวหรือไม  
ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือคัดคาน ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังนี้ 
 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 42 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,632 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,632   เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,632   เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

 มติ อนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการและมอบอำนาจใหคณะกรรมการพิจารณา
จำนวนเงินคาตอบแทน และเบี้ยประชุมที่ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะไดรับและใหการกำหนดคาตอบแทนและเบี้ย
ประชุมดังกลาวใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

วาระที่ 7 พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดค�าสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหผูถือหุน  
เห็นควรพิจารณาแตงตั้งนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาวบุญศรี   
โชติไพบูลยพันธุ ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 แหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ประจำป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีคาสอบบัญชีของบริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 
จำนวน 1.55 ลานบาท และบริษัทยอย จำนวน 0.85 ลานบาท ซึ่งเทากับปที่แลว ดังนั้น คาสอบบัญชีรวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.4 ลานบาท 

 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดคานการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนด  
คาสอบบัญชีดังกลาวหรือไม ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือคัดคาน ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังนี้ 
 ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 42 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 604,153,632 เสียง 
 n  เห็นดวย  604,153,632 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 n  ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 n  รวมทั้งสิ้น 604,153,632   เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 มติ อนุมัติแตงตั้งใหนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาว  
บุญศรี โชติไพบูลยพันธุ ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชี  
ของบริษัทประจำป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราคาสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน 2.4 ลานบาท 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

 ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุมเวลา 10.30 น. 

 

 

 

    (นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี) 
    ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 นางสาวศิริลักษณ ตั้งวิบูลยพาณิชย 
 รักษาการเลขานุการบริษัทฯ ผูจดบันทึกการประชุม 

 


