ทะเบียนเลขที
ที 044/2561
วันที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ' 6
เรื อง
เรี ยน

แจ้งมติการจ่ายเงินปั นผลและแจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 256
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต> ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั>งที 1/2561 ในวันพุธ
ที 2 กุมภาพันธ์ ' 6 และมีมติทีสําคัญซึงสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี>
1. อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ>นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
2. มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นาํ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาจัดสรรกําไรเพือเป็ นเงินสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน ,N 0,000 บาท และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2560 สิ>นสุดวันที 31 ธันวาคม
25560 เป็ นเงิ นสด ในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท สําหรับหุ ้นจํานวน 980,000,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 39,200,000
บาท วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น (Record date) เพือรับสิ ทธิ ในเงินปั นผล คือ วันที พฤษภาคม 2561 และ กําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 25 พฤษภาคม 2561
3. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาแต่งตั>งให้นายวิวฒั น์ เลาหพูนรังษี (กรรมการบริ ษทั ) , นาง
นิ ภ าพัฒ น์ โรมรั ต นพัน ธ์ (กรรมการบริ ษ ัท ), และนายสมพล เที ย นสุ ว รรณ (กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ) ซึ งเป็ นกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั>งนี> กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ใหม่อีกวาระหนึง
4. อนุ ม ัติ ใ ห้ นํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื อพิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 ดังนี>
1. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการอิสระ
'. ค่าเบี>ยประชุมกรรมการอิสระ
. ค่าเบี>ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

ปี ละ
ครั>งละ
ครั>งละ

, บาท/ท่าน
' ,000 บาท/ท่าน
' ,000 บาท/ท่าน

5. อนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั>งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูต้ รวจสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที 6838 หรื อนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7517 หรื อ

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ] ผูต้ รวจสอบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที 4752 หรื อ นางสาว ธัญพร ตั>งธโนปจัย
ตรวจสอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ยนเลขที 9169 หรื อ นาย สุ วฒั น์ มณี กนกสกุล ผูต้ รวจสอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที 8134 แห่ ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมีค่า
สอบบัญชี จํานวน 2,980,000 บาท
6. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาแต่งตั>งให้นายอาชวัน เอียมไพบูลย์พนั ธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั
ท่านใหม่
7. อนุมตั ิให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ที 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ รั ช วิภ า ชั>น 19 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็ อ ก (The Bazaar Hotel Bangkok) เลขที ถ.รั ช ดาภิ เษก จอมพล
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร N และกําหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี 25 ให้เป็ น
ดังนี>
วาระที
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือประจําปี 2560
วาระที 2
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2560
วาระที 3
พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ>นสุด
ณ วันที ธันวาคม '
วาระที 4
พิจารณาจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี '
วาระที 5
พิจารณาแต่งตั>งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วาระที 6
พิจารณาแต่งตั>ง นายอาชวัน เอียมไพบูลย์พนั ธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ท่านใหม่
วาระที 7
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
วาระที 8
พิจารณาแต่งตั>งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561
วาระที 9
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
และมีมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม(Record Date)สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ที 6 มีนาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ นรัตน์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

