ทะเบียนเลขที่ 01075460000431
ที่ 100/2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เรื่ อง

การกําหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมีมติที่สาํ คัญซึ่งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ นชอบ และให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณางดจัดสรรกําไรและอนุ มตั ิงด
จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิประจําปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ ออกจากตําแหน่ งตามวาระ จํานวน 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งตามเดิ มอีกวาระหนึ่ ง
ดังนี้
1. นายทัน
เทียนสุ วรรณ
กรรมการ
2. นายสมพล
เทียนสุ วรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายอาชวัน
เอี่ยมไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบว่า กรรมการของบริ ษทั ทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และเป็ นกําลังหลักที่สําคัญที่ช่วยให้บริ ษทั มีความเจริ ญก้าวหน้ามาโดยตลอด
จึ งเห็ นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ งเพื่อร่ วมการ
ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั ให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
4. อนุ มัติ ใ ห้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2563 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการอิสระ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

ปี ละ 300,000 บาท/ท่าน
ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน
ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

5. อนุมตั ิให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ.ห้องประชุ มสุ นทรี ยา ชั้น 3 อาคารบริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิ ษฐ์มนู
ธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10240 และกําหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ประจําปี 2563 ให้เป็ นดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2562
วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4
พิจารณางดจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2563
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
และมีมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม(Record Date)สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประจําปี 2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ่ นรัตน์)
เลขานุการบริ ษทั

