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ที่ 107/2560
เรื่ อง
เรี ยน

13 มีนาคม 2560

ประกาศจ่ายเงินปั นผลและแจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 ในวัน
จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และมีมติที่สาํ คัญซึ่ งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

1. อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาจัดสรรกําไรเพื่อเป็ นเงินสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 5,250,000 บาท และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 เป็ นเงินสด ในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท สําหรับหุ น้ จํานวน 980,000,000 หุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวม 49,000,000
บาท วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record date) เพื่อรับสิ ทธิ ในเงินปั นผล คือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกําหนดวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กําหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
3. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ) , นายทัน เทียนสุ วรรณ (กรรมการบริ ษทั ), และนายนายปรี ชา บุณยกิดา (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ) ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ใหม่อีกวาระหนึ่ง
4. อนุ ม ัติ ใ ห้ นํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายปี กรรมการอิสระ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

ปี ละ 300,000 บาท/ท่าน
ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน
ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน

5. อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูต้ รวจสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรื อ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752
หรื อ นางสาว สุ ลลิต อาดสว่าง ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรื อ นาย สุ วฒั น์ มณี กนกสกุล ผู้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรื อ นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9169 แห่ ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมีค่า
สอบบัญชี จํานวน 2,485,000 บาท
6. อนุมตั ิให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องคริ สตัล บอลรู ม 3&4 ชั้น 2 คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 และกําหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี 2560 ให้
เป็ นดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง 2/2559
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2559
พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พิจารณาจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมีมติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ประจําปี 2560
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คือ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ่ นรัตน์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

