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Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563

Apr 24, 2020

Soontareeya Room, Floor 3 ,Areeya Property PCL. 



จ ำนวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ

จ ำนวนรวม..........รำย 
ถือหุ้นรวมกนั...........หุ้น



BOARD OF DIRECTOR
คณะกรรมกำรบริษัท



BOARD OF DIRECTOR
คณะกรรมกำรบริษัท



Executive
คณะผู้บริหำร

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง
1 คุณอำณัต ิ ป่ินรัตน์ เลขำนุกำรบริษัท 
2 คุณจุมพลภัทร์ พูลทรัพย์ ทีป่รึกษำบริษัท
3 คุณธีรชัย มีแก้ว ทีป่รึกษำบริษัท



Auditor
ผู้สอบบัญชี

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง
1 คุณโชตมิา กจิศิรกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 



Vote Method
วธีิกำรลงคะแนนเสียง



Vote Method
วธีิกำรลงคะแนนเสียง

➢ กำรนับคะแนนในกำรประชุมครำวนี ้บริษัทจะใช้กำรป้อนข้อมูลผ่ำนเคร่ืองอ่ำนแถบข้อมูล (Bar Code) เพ่ือควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรนับคะแนนเสียง ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวำระที่ทุกท่ำนได้รับแจกในขณะ
ลงทะเบยีน 

➢ เพ่ือให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็วขึน้ บริษัทขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวำระหนึ่ง
วำระใด ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ไปรับบัตรลงคะแนนจำกท่ำนเพ่ือส่งให้คณะกรรมกำรนับคะแนน ส่วน
ท่ำนทีไ่ม่ยกมือขึน้จะถือว่ำท่ำนเห็นด้วยและไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน

➢ ในกำรนับคะแนน บริษัทจัดให้มีกรรมกำรนับคะแนน 4 ท่ำน โดยได้เชิญนักกฎหมำยจำกส ำนักงำนกฎหมำย
ภำยนอกมำเป็นกรรมกำร 1 ท่ำน เป็นเจ้ำหน้ำที่บริษัท  2 ท่ำน และจะเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่ำน มำเป็นกรรมกำร
นับคะแนน



Vote Method
วธีิกำรลงคะแนนเสียง

➢ ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัท มหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 33 วรรค 5 

“กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้จองหุ้น ไม่น้อยกว่ำห้ำคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบักใ็ห้ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิกำรออกเสียงลงคะแนนลบัน้ันให้เป็นไปตำมทีป่ระธำนในที่ประชุมก ำหนด”



วำระที่ 1    พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Share 
Holders No.1/2020



วำระที ่1    พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563
➢ วตัถุประสงค์

และเหตุผล 
บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2563 ซ่ึงจัดให้มีขึน้
เม่ือองัคำรที่ 25 กมุภำพนัธ์  2563 เวลำ 10.30น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3&4 
ช้ัน 2 คริสตลั ดไีซน์ เซ็นเตอร์ เลขที ่1420/1 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวง
ลำดพร้ำว เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำร
ประชุม ตำมทีแ่นบมำพร้อมนี ้(รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 1)

➢ กำรลงมติ
อนุมตัิ

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นทีม่ปีระชุมและออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operation results for the year 2019



วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2562
➢ วตัถุประสงค์และเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 ซ่ึงปรำกฏอยู่

ในงบกำรเงนิของรำยงำนประจ ำปี 2562 (เอกสำรอยู่ในรูปแบบ
รหัสควิอำร์(QR Code)) ทีไ่ด้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบั
หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้

➢ กำรลงมตอินุมัติ วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือทรำบจึงไม่ลงมติ



Summary of 
Operational 
Performance in 2019



Performance in 2019
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Summary of our Projects

No. 

of PJ

 จ ำนวน

ยนูติ
มลูคำ่ (ลบ)

จ ำนวน

ยนูติ

มลูคำ่ 

(ลบ)

จ ำนวน

ยนูติ

มลูคำ่ 

(ลบ)

จ ำนวน

ยนูติ

มลูคำ่ 

(ลบ)

จ ำนวนยู

นติ

มลูคำ่ 

(ลบ)

จ ำนวน

ยนูติ

มลูคำ่ 

(ลบ)

คอนโดมเินยีม

1. โครงการทีส่รา้งเสร็จแลว้พรอ้มโอน 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.โครงการทีย่งัไมเ่ร ิม่กอ่สรา้ง 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    

บา้นเดีย่ว

1. โครงการทีส่รา้งเสร็จแลว้พรอ้มโอน 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      

บา้นเดีย่ว - รวม 11  899     6,310      499     2,682   19      146     -      10         126       868       255     2,604    

ทาวนเ์ฮา้ส ์

1. โครงการทีส่รา้งเสร็จแลว้พรอ้มโอน 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      

ทาวนเ์ฮา้ส ์- รวม 35  6,189 16,542    4,204 10,094 80      270     7          19         490       1,409   1,408 4,750    

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

มลูคำ่โครงกำร มลูคำ่โอนแลว้ มลูคำ่ขำยแลว้รอ

โอน

สรำ้งเสร็จแลว้ 

100%

สนิคำ้คงเหลอื

สรำ้งเสร็จแลว้ 

100%

Stock -อยูร่ะหวำ่ง

กำรกอ่สรำ้ง

มลูคำ่ขำยแลว้รอ

โอน

อยูร่ะหวำ่งกำร

กอ่สรำ้ง



2015 2016 2017 2018 2019

 High rise 702 1,137 4,247 3,962 1,519

 Low rise 6,171 6,867 6,879 5,688 5,508

 Total 3,478 8,004 11,126 9,650 7,027
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562
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Drop -27%

Total

Drop -3%
Low rise

High rise
Drop -62%
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2015 2016 2017 2018 2019

 Land 1,210 - 2 20 29

 TH 3,426 3,313 3,387 2,929 2,456

 Condo 762 1,330 1,569 980 384

762 

1,330 
1,569 

980 

384 

3,426 

3,313 

3,387 

2,929 

2,456 

1,210 
-

2 

20 

29 

TRANSFERRED BY PRODUCT

-1,060 MB or -27%

Real-estate 
4,188 MB LR -473MB,

-16%

HR
-596MB,
-61%

Total = 2,869

Total 5,398 4,643 4,958 3,929 2,869
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MB.

805
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2562 



วำระที่ 3 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงินประจ ำปี 2562 ซ่ึงประกอบไปด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2562

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2019, comprising 
statements of financial position, income statements, statements of changes in equity Shareholders 
and cash flow statements ended 31 December 2019



วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ซ่ึงประกอบไปด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2562

➢ วตัถุประสงค์และ
เหตุผล 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงนิสด ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2562 ตำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิของรำยงำน
ประจ ำปี  2562 ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผ่ำนกำรรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีแล้ว

➢ กำรลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตัิงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ซ่ึงประกอบไปด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุน งบแสดง
กำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2562

งบกำรเงนิรวม
รำยกำร ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม 15,279 14,297 982 7%
หนีสิ้นรวม 11,876 10,965 911 8%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,403 3,332 71 2%

งบกำรเงนิรวม
รำยกำร ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
รำยได้รวม 2,989 4,032 -1,043 -26%
ก ำไร/(ขำดทุน) ส ำหรับปี -281 31 -312 -1,006%
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) -0.29 0.03 -0.32
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2015 2016 2017 2018 2019

Assets 12,861 13,516 13,510 14,297 15,279

Liabilities 9,771 10,201 10,169 10,965 11,876

Shareholder's Equity 3,090 3,314 3,340 3,332 3,403

D/E Ratio 3.16 3.08 3.04 3.29 3.49

ND/E Ratio 2.83 2.79 2.68 2.77 2.73
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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วำระที่ 4 พจิำรณำงดจดัสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2562

Agenda 4 To consider no the profit appropriation as legal reserve and no dividend payment from 
2019 operation results. 



วำระที ่4 พจิำรณำงดจัดสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562
➢ วตัถุประสงค์

และเหตุผล 
ตำมข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 40 ก ำหนดให้ “บริษทัฯ ต้องจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้
จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจำกนี ้นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษทัฯ 
ตำมมตคิณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังที่ 1/2547 วนัศุกร์ที่ 16 มกรำคม 2547 ก ำหนดให้บริษทัฯ จ่ำยเงนิปันผลใน
อตัรำประมำณร้อยละ 40  ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษเีงนิได้นิตบุิคคลและทุนส ำรองต่ำง ๆ ทั้งหมดแล้วและกำร
จ่ำยเงนิปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบริษทัอย่ำงมีสำระส ำคญั ทั้งนี้กำรจ่ำยเงนิปันผล
อำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบริษทั สภำพคล่องของบริษทั กำร
ขยำยธุรกจิ ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมอ่ืนใดในอนำคต และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องในกำรบริหำรงำนของบริษทั 
ตำมที่คณะกรรมกำรพจิำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสมและกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
มตคิณะกรรมกำรบริษทัฯ ที่อนุมัตใิห้จ่ำยเงนิปันผลต้องถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมัตจิำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมัตใิห้จ่ำยได้ก่อนรำยงำนให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยรำยละเอยีดข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตงิด
จดัสรรก ำไรและงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 2)



➢ กำรลงมติอนุมตัิ คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นทีม่ปีระชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที ่4 พจิำรณำงดจดัสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562



รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผลเฉพำะในส่วนของบริษัทในรอบ 3 ปีย้อนหลงัมดีงันี้
(หน่วย : บำท)

ปีปัจจุบัน รำยละเอยีด 3 ปีย้อนหลงั

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิของงบกำรเงินรวม (280,605,445) 30,785,312 97,693,303 267,323,976

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของงบเด่ียว (182,136,305) 148,291,651 179,295,879 108,553,011
เป็นส ำรองตำมกฎหมำย - 7,420,000 8,970,000 5,450,000
เป็นเงินปันผล - - 39,200,000 48,997,000

อตัรำเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิในงบกำรเงิน
รวม (%)

- - 40% 18%

เงินปันผล (บำท/หุน้) - - 0.04 0.05

วำระที ่4 พจิำรณำงดจดัสรรก ำไรและงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562



วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ

Agenda 5 To consider and elect the Directors replacing those being retired by rotation.



วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ

➢ วตัถุประสงค์และ
เหตุผล 

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ก ำหนดให้ “ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรเป็น
จ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ออกจำกต ำแหน่ง ถ้ำจ ำนวนกรรมกำร จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม (3) ส่วน
ไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งใน
ปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบริษทัน้ันให้ใช้วธีิจับสลำกกนัว่ำผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดน้ันเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ
น้ันอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด้” โดยในปีนี ้มกีรรมกำรทีอ่อกตำมวำระดงันี้
1.  นำยทนั                 เทยีนสุวรรณ กรรมกำร
2.  นำยสมพล            เทยีนสุวรรณ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ
3.  นำยอำชวนั           เอีย่มไพบูลย์พนัธ์           กรรมกำร



➢ กำรลงมตอินุมัติ คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นทีม่ปีระชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ



วำระที ่5.1
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นำยทนั เทยีนสุวรรณ

กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ :   88 ปี

กำรศึกษำ
ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง
เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภำ
กำรอบรม
กำรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 
2547 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรไทย
วนัที่รับต ำแหน่ง :  ปี  2547
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร :   16  ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. อารียา พรอพเพอร์ต้ี
กรรมการ บจก. อารียา เซอร์วิส
กรรมการ บจก. อารียา แมนเนจเมน้ต์
กรรมการ บจก. คูล สเปซ
กรรมการ บจก. ไวตลิ์ฟวิง
กรรมการ บจก. ชิลลส์เปซ
กรรมการ บจก. อารียา ฮอสพิทอลลิต้ี
กรรมการ บจก. สุนทรียา เรสซิเดนซ์
กรรมการ บจก. สุนทรียา เลเชอร์

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                               -ไม่มี-
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจทะเบียน -ไม่มี-
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มี-
กิจการของรัฐ                                                                     -ไม่มี-

ประสบการณ์การท างานในอดีต
กรรมการ บจก.เอส ที ซี คอปอร์เรชัน่
ผูช้  านาญการของบริษทั บงล.ธนสยาม
หวัหนา้ส่วนนิติกรรมสินเช่ือ ธนาคารไทยพาณิชย์
เจา้พนกังานท่ีดิน กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา :                           -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรส) 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) :      -ไม่มี-

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั : 10/10 (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร  : 11/11 (100%)
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นำยสมพล      เทยีนสุวรรณ 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ :   62  ปี

กำรศึกษำ
ปริญญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง
ปริญญำโท นิติศำสตรมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง
เนติบณัฑิตไทย
กำรอบรม :   ไม่มี
วนัที่รับต ำแหน่ง :  ปี 2557
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร :   6 ปี
ต ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ.อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรส) 
(ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562) :      -ไม่มี-

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำประชุม

1.ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 10/10 
(100%)

2.ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  : 
14/14 (100%)

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ;

•ปี 2561 ; ปรึกษำกฎหมำย บริษทั อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง 
จ  ำกดั (มหำชน) 

•ปัจจุบนั ; ไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งใดๆ ในบริษทัจดทะเบียน

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ;

•ท่ีปรึกษำ มูลนิธิเยำวชนสัมพนัธ์ กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล

•ท่ีปรึกษำกฎหมำย  บริษทั เชสเอน็เตอร์ไพรส์ (สยำม) จ  ำกดั

•ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษทั ทรัพยสิ์น ณ นคร จ ำกดั

•ผูอ้  ำนวยกำร ส ำนกักฎหมำยคุณธรรมทนำยควำม 

•คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ำมหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง

กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทั    -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ                                                                     -ไม่มี-

ประวติักำรท ำผดิทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีท่ีผำ่นมำ :                -ไม่มี-

วำระที ่5.2
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นำยสมพล      เทยีนสุวรรณ 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ
ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำเลือกตั้งเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย     -หลำนชำยของนำยทนั เทียนสุวรรณ-
ควำมสัมพนัธ์กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ
1. กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ -ไม่มี-
2. ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษำกฎหมำย

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ;
ท่ีปรึกษำ มูลนิธิเยำวชนสัมพนัธ์ กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล
ท่ีปรึกษำกฎหมำย  บริษทั เชสเอน็เตอร์ไพรส์ (สยำม) จ  ำกดั
ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษทั ทรัพยสิ์น ณ นคร จ ำกดั
ผูอ้  ำนวยกำร ส ำนกักฎหมำยคุณธรรมทนำยควำม 
คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ำมหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง

3.ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ -ไม่มี-

วำระที ่5.2
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นำยอำชวนั เอีย่มไพบูลย์พนัธ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ :   48 ปี

กำรศึกษำ
ปริญญำตรีสำขำวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั

กำรอบรม :   ไม่มี

วนัที่รับต ำแหน่ง :  ปี 2561
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร :   2 ปี

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ; -ไม่มี-

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ;             -ไม่มี-

กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษทั; -ไม่มี-

กิจกำรของรัฐ       ;             -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดีต
กรรมกำร บจก. วนัอพั

ประวติักำรท ำผดิทำงกฎหมำย ในระยะ 10 ปีท่ีผำ่นมำ :      
-ไม่มี-

วำระที ่5.3

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรส) (ณ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562) :      2,365,000  หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยได้
ทั้งหมด

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำประชุม
1.ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 10/10 (100%)
2.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  : 9/11 (82%)



วำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2020



วำระที ่6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563
➢ วตัถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมกำรได้เสนอให้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

บริษัทฯ มรีำยละเอยีดปรำกฏตำมรำยละเอยีดข้อมูลประกอบกำร
พจิำรณำวำระที่ 6 กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563
(รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 4)

➢ กำรลงมตอินุมัติ ตำมพระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิมำตรำ 90 ได้ก ำหนดให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้
เป็นไปตำมมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563

ข้อเสนอ
ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรทีอ่นุมตัิแล้ว

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1.  ค่ำตอบแทนรำยปี 300,000 300,000 300,000 300,000

2.  ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรอสิระ
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั (คร้ังละ)

25,000 25,000 25,000 15,000

3.  ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ
ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ(คร้ังละ)

20,000 20,000 20,000 15,000

2. ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ประกนัสุขภำพ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี

1.  ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน



วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of external auditors and determination of 
the audit fee for 2020



วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563
➢ วตัถุประสงค์และ

เหตุผล 
คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 ตำมกระบวนกำรทีก่ ำหนด
และได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำ เพ่ือเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำแต่งตั้งนำงสำว
โชติมำ กจิศิรกร ตรวจสอบบญัชีรับอนุญำตทะเบยีนเลขที่ 7318 หรือ นำงสำววนันิสำ  งำมบวัทอง ผู้
ตรวจสอบบญัชีรับอนุญำตทะเบยีนเลขที ่6838 หรือนำงสำวชุตินันท์ กอประเสริฐถำวร ผู้ตรวจสอบ
บญัชีรับอนุญำตทะเบยีนเลขที ่9201 หรือ นำย สุวฒัน์ มณกีนกสกุล ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญำต
ทะเบยีนเลขที่ 8134 หรือนำงสำว สุลลติ อำดสว่ำง ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญำตทะเบยีนเลขที่ 7517
แห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจ ำปี 2563 โดย
มค่ีำสอบบัญชีจ ำนวน 3,290,000 บำท
ซ่ึง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นองค์กรทีน่่ำเช่ือถือ มบุีคคลำกรทีเ่พยีงพอ มคีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ให้ข้อช้ีแนะ ช่วยพฒันำกำรบริหำรงำนของบริษทัได้ดเีสมอมำ ค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม 
และไม่มคีวำมสัมพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วข้องกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด มคีวำมเป็นอสิระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย 



วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563

➢ กำรลงมตอินุมัติ คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นทีม่ปีระชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563

 

 สอบบัญชี 
ธรรมนิต ิ

สอบบญัชี 
ธรรมนิติ 

สอบบญัชี 
ธรรมนิติ 

สอบบญัชี
ธรรมนิติ 

บริษทั เค
พีเอม็จี  
ภูมิไชย 
สอบบญัชี 
จ ำกดั 

รำยละเอียด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
บริษทั อำรียำ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั
(มหำชน) 

1,641,000 1,510,000 1,539,000 1,120,000 2,050,000 

บริษทัยอ่ย 1,649,000 1,590,000 1,567,000 1,365,000 1,450,000 
คิดค่ำสอบบญัชีเพ่ิมเติม - - - - - 
รวม 3,290,000 3,100,000 2,980,000 2,485,000 3,500,000 

หมายเหต ุ: ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ.75/2561 ก าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทาน หรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทมาแลว้เจ็ดรอบบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่ 
โดยบรษัิทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั



วำระที่ 8 พจิำรณำวำระอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)

Agenda 8 To consider any other matters (if any)


