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        วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. รายงานประจําปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 1 ฉบบั (ในรูปแบบ QR CODE) 

2. ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

3. สาระสําคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

4. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

5. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ 

6. สําเนาข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ : ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค และ 

8. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่างๆ ท่ี

จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ี

แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) (แยกตา่งหากจากเลม่หนงัสือเชิญ

ประชมุ) 

9. มาตรการป้องกนัการติดตอ่ของไวรัส COVID-19 สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้

เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทคห้อง ภิรัช ฮอลล์ 1 ชัน้ 2  88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา

เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทจดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจําปีของ

คณ ะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2562 (ในรูปแบบ  

QR CODE) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงาน

ประจําปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบังคับของบริษัท  บริษัทได้จัดทํางบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2562 และงบแสดงฐานะ

ทางการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ใน

รูปแบบ QR CODE) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตของบริษัท  ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 

สนิทรัพย์รวม  32,079,478,552   27,203,326,869  22,925,359,055 

หนีส้นิรวม 21,145,610,861   18,402,008,541  16,512,866,057 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,933,867,691   8,801,318,328  6,412,492,998 

รายได้รวม 14,122,122,291   16,637,833,254  9,987,720,856 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 3,988,899,682   4,356,362,774  2,603,350,879 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,140,707,212   3,337,952,630  2,020,882,921 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 1.23** 1.37** 0.84** 

 **หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้

ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชีรับอนุญ าตของบริษัท ผ่านการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว โดย

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความ

รับผิดชอบของคณ ะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” และ “รายงานจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปีท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 1.  เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 317,208 .00บาท สําหรับผลประกอบการปี 2562 รวมเป็นเงินทุนสํารอง

สะสมจํานวน 154,577,622.00 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหัก

สํ ารองต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎห มายและบ ริษั ท กําหน ดไว้ในแต่ละปี  ทั ง้ นี ้

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือ

ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

จากผลการดําเนินงานในปี 2562 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผล

กําไรสุทธิจํานวน 3,024,955,212.00 บาท และ คงเหลือกําไรสะสมหลังหักสํารอง

ตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 5,122,185,416.00 บาท บริษัทจึง

มีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสําหรับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนสดุท้ายของปี 2562 และกําไรสะสม โดยบริษัทจะ

จ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน 

711,329,901.70 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

**หมายเหต ุ: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัท่ี

ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และนับรวมประมาณการ

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจะเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WC ครัง้ท่ี 5 และ ORI-W1 ครัง้

ท่ี 5  ท่ีจะมีรอบการใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ก่อนวนั XD) เน่ืองจากเป็น

หุ้นสามญัท่ีมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผล โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการใช้
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สิทธิแตไ่มเ่กินกวา่ 0.29 บาท/หุ้น ตามรายละเอียดการจ่ายปันผลข้างต้น จงึขออนมุติั

การจ่ายเงินปันผลในอตัราเดียวกนัสําหรับหุ้นใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้หลงัจากท่ีมีการใช้สิทธิ 

ESOP WC ครัง้ท่ี 5 และ ORI-W1 ครัง้ท่ี 5 ดงักล่าวข้างต้น (จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สด 0.29 บาท/หุ้น) เช่นเดียวกนั 

 อนึง่ ในปี 2562 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

8/2562 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอตัรา

หุ้นละ 0.205 บาท หรือคิดเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 502,059,666.46  บาท โดยบริษัท

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

ดังนัน้ ในปี 2562 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 1,213,389,568.16 

บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในปี 2562  เท่ากบัร้อยละ 40.11 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกวา่กําหนดขัน้ต่ําของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

ในการนี ้บริษัทกําหนดให้วนัท่ี  2 กันยายน 2563  เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 กันยายน 

2563 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไมมี่ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

กาํหนดการเก่ียวกับการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 1 กนัยายน 2563 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) 

2 กนัยายน 2563 

กําหนดจ่ายเงินปันผล 25 กนัยายน 2563 

ข้อมูลเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 

 

ปี 2560 

 

1. จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว (หุ้น) 2,452,861,730 2,449,073,932 1,626,297,348 

2. จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว รวมกบัจํานวนหุ้นเพ่ิม

จากการใช้สทิธิ ESOP (หุ้น) 

2,454,671,145 2,454,671,145  

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.4950 0.6500 0.6000 
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3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.2050 0.3500 0.0500 

3.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื (บาท/หุ้น) 0.2900 0.3000 0.5500 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,213,389,568.16 1,356,829,560 977,377,471 

4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท) 502,059,666.46 620,428,216 81,314,867 

4.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื (บาท) 711,329,901.70 736,401,344 896,062,604 

5. กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 3,024,955,212 2,494,790,727 2,416,224,434 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบักําไรสทุธิสาํหรับปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ) 

40.11 54.39 40.45 

**หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 

2562 และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ไม่เกิน 711,329,901.70 บาท และกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับ

เงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 

กันยายน  2563  ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจาก

ต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการ

ประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 

ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ดงันี ้

1. นายนิวติั ลมนุพนัธ์   กรรมการ 

 2.  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์  กรรมการอิสระ 

3. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว  กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ตัง้แต่วันท่ี 16 
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ตุลาคม 2562 – 16 มกราคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คณุสมบติั คณุวฒิุ 

ประสบการณ์ ทักษะ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านดงักล่าว มี

คุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมา 

กรรมการทกุท่านปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของนายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ และ นางกมลวรรณ วิ

ปลุากร ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  น า ย ชิ น ภั ท ร  

วิสทุธิแพทย์ และ นางกมลวรรณ วิปลุากร มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม

ประกาศและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ  เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ รายละเอียดเก่ียวกบัประวติั วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของนายนิวติั ลมุนพันธ์ นายชิน

ภทัร วิสุทธิแพทย์ และนางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งเป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

นิยามกรรมการอสิระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระมีส่วนสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่นักลงทุนและช่วยคานอํานาจผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ รวมทัง้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กําหนดนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงา

นก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) กําหนด ดงันี ้
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(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย 

                     (ข)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 (ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

        ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั 

ซึง่เป็นผลให้ผู้ ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัด

อยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
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 (ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(ซ)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได้  

  

       โดยบริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ และกรรมการ

ท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เก่ียวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการท่ีแข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจใน ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ สิ่งท่ี

สง่มาด้วย 2. 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัแต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน คือ (1) นายนิวติั ลมุนพันธ์(2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

และ (3) นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการ

กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจาก

ท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 มีมติแต่งตัง้กรรมการท่ีออก

ตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจํานวน 9 คน 

ดงันี ้

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี                 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์                           กรรมการ 

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก                      กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส                   กรรมการ 

5. นาง อารดา จรูญเอก                        กรรมการ 

6. นางสาว กนกไพลิน วิไลแก้ว          กรรมการ 

7. นาย สหสั ตรีทิพยบตุร                      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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9. นาย ชินภทัร วิสทุธิแพทย์                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการเป็น

รายบคุคล  

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง

คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้

ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าเบีย้

ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

         หน่วย : บาท 

 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

                                                                                                         หน่วย : บาท 

หมายเหต ุสําหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุไมว่า่กรณีใดๆ  

 

ตาํแหน่ง ปี 2563 ปี 2562    ปี 2561 

 ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 

 กรรมการ 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการ ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 คณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 

 คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนด    คา่ตอบแทน 

15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 

 ค ณ ะ ก รรม ก ารบ ริห า ร

ความเสี่ยง 

15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - - - 



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน)   

496 หมู่ 9 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 

   

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทัง้นี  ้การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี ประจําปี 2563 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่ง

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2563 จํานวน 3 ราย 

ได้แก่ 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501   

2. นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ  

3. นางสาว โกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011 

และในกรณี ท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้ สอบบัญชีดงักล่าวได้ และกําหนดค่าสอบ

บญัชีประจําปี 2563 สําหรับบริษัท เป็นจํานวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562  ปี 2561 

คา่สอบบญัชี 2,050,000 บาท 2,050,000 บาท 2,300,000 บาท 

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ไม่มีความสมัพันธ์กับบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ทัง้นี ้การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีเกิน 5 ปี 

รวมทัง้การเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท

ประจําปี 2563 ดงักลา่ว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501  และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้ สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ประจําปี 2562 และอนุมติัให้กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 สําหรับบริษัทเป็นจํานวน 

2,050,000 บาท (สองล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ

สํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ

บญัชีดงักลา่วได้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่

ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่

ถอนก่อนครบกําหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 

(perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้าน

บาท เพ่ือนําเงินท่ีได้มาใช้การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึการขยายกิจการ ตามสิ่งท่ีส่งมา

ด้วย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด 

ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือ

ครบกําหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ ท่ี

ครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย

หุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท เพ่ือนําเงินท่ีได้มาใช้การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

รวมถงึการขยายกิจการ ตามท่ีเสนอ  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      

บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2563 (Record 

Date) ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 โดยบริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XM ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 
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จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง ภิรัช ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม

และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึง่แตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 และเพ่ือ

เป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุม 

และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาคําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุม

ต้องนํามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง 

การประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

อนึ่ง สืบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอเรียนให้

ทราบว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน โดยบริษัทขอสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ น

พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบติัตามคําแนะนําของกรม

ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจดัประชุม 

สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 และมาตรการป้องกนัการติดตอ่ของไวรัส 

COVID-19 สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
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