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วันที่ 25 มีนาคม 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานประจํ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิ น ของ
บริ ษั ท สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 จํ า นวน 1 ฉบั บ
(ในรู ปแบบ QR CODE)
2. ข้ อมูล ของบุคคลซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อเพื่ อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตาม
วาระ
3. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. สําเนาข้ อบังคับของบริ ษัท เรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการ
ต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผ้ ลู งทุน
ต่างประเทศที่แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหาก
จากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
6. ข้ อปฏิ บัติสําหรั บการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) และการ
มอบฉันทะ
7. แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า คณะกรรมการของบริ ษัทมีมติ
ให้ เรี ย กประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ าปี 2565 ในวัน ศุก ร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริ ษั ท จะ
ดํ า เนิ น การจัด ประชุ ม เป็ น รู ป แบบผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) ตามหลัก เกณฑ์ ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้ เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) (ในรู ปแบบ QR CODE) ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ครัง้ นี ้แล้ ว ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรรายงานผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2564 และ
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
หมายเหตุ
วาระที่ 2

วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
พิจารณาอนุ มัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุ ด ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุ ญาต
แล้ ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทได้ จดั ทํางบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 561 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 (ในรู ป แบบ QR CODE) ที่ ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท และได้ ผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการแล้ ว โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
รายการตามงบการเงินรวม

ณ 31 ธันวาคม
2564

ณ 31 ธันวาคม
2563

ณ 31 ธันวาคม
2562

สินทรัพย์รวม

35,398,442,917

33,693,566,957

32,079,478,552

หนี ้สินรวม

19,458,443,282

21,685,566,856

21,145,610,861

ส่วนของผู้ถือหุ้น

15,939,999,635

12,008,000,101

10,933,867,691

รายได้ รวม

15,942,964,819

11,114,132,965

14,122,122,291

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงิน

4,242,111,558

3,324,779,986

3,988,899,682

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

3,193,934,937

2,661,893,717

3,027,133,082

1.30

1.09

1.23**

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น
**หมายเหตุ: ปรับปรุ งตามมาตรฐานบัญชี
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม
2564 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ ว
โดยคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นไว้ ใน “รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจํ าปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) (ในรู ปแบบ QR CODE) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้แล้ ว ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2564 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย และการ
จ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่ องจาก พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํ ากัด 2535 มาตรา 116 กํ าหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้อง
มีทนุ สํารองมากกว่านัน้
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ จัด สรรทุ น สํ ารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว จํ านวนทัง้ สิ น้
154,577,622 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ จึงไม่มีการจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําปี 2564 เพิ่มเติมอีก
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ปี ละ 2 ครัง้ โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้ อยละ
40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหลังหักสํารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทกําหนดไว้ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
จะพิ จารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น
เป็ นหลัก
จากผลการดําเนิ นงานในปี 2564 ที่ ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษัทมีผล
กําไรสุทธิจํานวน 3,307,579,958 บาท บริ ษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะ
จ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทสําหรั บผลการดําเนินงานของบริ ษัทงวด 6 เดือน
สุดท้ ายของปี 2564 และกํ าไรสะสม โดยบริ ษัทจะจ่ายปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา
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0.42 บาทต่ อ หุ้ น คิ ด เป็ น เงิ น ปั น ผลจ่ ายทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 1,033,562,230.26 บาท โดย
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
อนึ่ง ในปี 2564 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรื อคิดเป็ นเงิน จํานวนไม่เกิ น 294,342,270.36 บาท โดย
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
ดั ง นั ้น ใน ปี 2564 บ ริ ษั ท จึ งมี ก า รจ่ า ย ปั น ผ ล รว ม จํ า น ว น ทั ้ ง สิ ้น ไม่ เกิ น
1,327,904,500.62 บาท หรื อคิ ด เป็ น อัตราการจ่ ายปั น ผลในปี 2564 เท่ ากับ ร้ อยละ
40.05 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ สูงกว่ากําหนดขันตํ
้ ่าของนโยบาย
การจ่ายปั นผลของบริ ษัท
ในการนี ้ บริ ษัทกําหนดให้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในวันที่ 24
พฤษภาคม 2565
ทัง้ นี ้ การให้ สิ ทธิ รับ เงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ยังไม่มี ค วามแน่ นอน เนื่ องจากต้ องรอการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กําหนดการเกี่ยวกับการจ่ ายเงินปั นผล
รายละเอียด

วันที่

วันขึ ้นเครื่ องหมาย XD

9 พฤษภาคม 2565

กํ าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิ ทธิ รับ เงิ น ปั น ผล
(Record Date)

10 พฤษภาคม 2565

กําหนดจ่ายเงินปั นผล

24 พฤษภาคม 2565
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ ายปั นผลในปี ที่ผ่านมา
ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2563

ปี 2562

1. จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว (หุ้น)

2,452,862,453

2,452,862,453

2,452,861,730

2. จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว รวมกับจํานวนหุ้น
เพิ่มจากการใช้ สิทธิ ESOP (หุ้น)

2,460,862,453

2,452,862,453

2,452,861,730*

3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.5400

0.4900

0.4950

3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

0.1200

0.1000

0.2050

3.2 เงินปั นผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)

0.4200

0.3900

0.2900

1,327,904,500

1,201,902,234

1,213,389,336

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท)

294,342,270

245,285,955

502,059,666

4.2 เงินปั นผลส่วนที่เหลือ (บาท)

1,033,562,230

956,616,279

711,329,670

5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

3,307,579,958

2,677,872,617

3,024,955,212

6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ
สําหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้ อยละ)

40.05

44.88

40.11

4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
4.1

**หมายเหตุ : ปรับปรุ งตามมาตรฐานบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการไม่จัดสรรเงินกําไร
สุท ธิ ป ระจํ าปี 2564 และอนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ้ น ละ 0.42 บาทต่ อหุ้ น
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ ไม่เกิ น 1,033,562,230.26 บาท และกํ าหนดวันกํ าหนด
รายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่ อสิ ทธิ ในการรั บ เงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม
2565 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี ้ การให้ สิทธิรับเงิน
ปั นผลของบริ ษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
496 หมู่ 9 ตําบลสําโรงเหนื อ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การลงมติ
วาระที่ 4

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท และแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษั ท
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริ ษัทมีห้ ุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจําหน่ายซึ่งคงเหลือจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน เพื่ อรองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ของใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้น
สามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติ ที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ
หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จํานวน 638,689,992 หุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ อง
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท
จํานวน 319,344,996 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํ านวน 1,545,776,222.50 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,226,431,226.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ใช้
สิ ท ธิ ต ามใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซือ้ หุ้ น สามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ
ORI-WD) ตามมติ ที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่ อวัน ที่ 1 พฤศจิ กายน
2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
จํานวน 638,689,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบี ยนข้ างต้ น บริ ษัทต้ องดําเนิ นการแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนีแ้ ทน และให้ บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒ นา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบี ยน 1,226,431,226.50 บาท (หนึ่ ง พั น สองร้ อยยี่ สิ บ หก
จํานวน
ล้ านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สองร้ อยยี่ สิบหกบาท ห้ าสิบ
สตางค์)
แบ่งออกเป็ น

2,452,862,453 หุ้น (สองพันสี่ร้อยห้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนหกหมื่ น สองพั น สี่
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ร้ อยห้ าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,452,862,453 หุ้น (สองพันสี่ร้อยห้ าสิบสองล้ าน
แปดแสนหกหมื่ น สองพั น สี่
ร้ อยห้ าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
การลงมติ
วาระที่ 5

- หุ้น ( - )”

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ า
มาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

กรรมการอิสระ

2. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิสระ

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าสําหรั บ การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2565 ตัง้ แต่วนั ที่
22 พฤศจิ ก ายน 2564 – 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 โดยเผยแพร่ ผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
ปรากฏว่า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใดเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อเข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ การสรรหา
กรรมการบริ ษัทโดยพิ จารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณ วุฒิ ประสบการณ์
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ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทังหมดของ
้
บริ ษัทตลอดจนประสิทธิ ภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่
ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัท รวมถึงในช่วงที่ ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดี
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถให้ ความเห็ น ได้ อ ย่ างเป็ น อิ ส ระและเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมตั ิเลือกตังให้
้ กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ทํางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท การเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นของ นายลักษณะ
น้ อย พึ่ งรั ศ มี นายสหัส ตรี ทิ พ ยบุ ต ร และพลอากาศเอกบุ รีรัต น์ รั ต นวานิ ช ซึ่ง เป็ น
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
นิยามกรรมการอิสระ
เนื่ องจากกรรมการอิสระมีส่วนสําคัญ ในการสร้ างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วย
คานอํานาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทัง้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นบริ ษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ ดีตาม
หลักมาตรฐานสากล บริ ษัทจึงได้ กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่ เท่ากับข้ อกําหนด
ขันตํ
้ ่าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”)
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด ดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
ได้ เงิ น เดื อ นประจํ า หรื อผู้ มี อํานาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตาม
กฏหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของ
บุต ร ของกรรมการรายอื่ น ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
8
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บุคคลที่ จะได้ รับ การเสนอให้ เป็ น กรรมการ ผู้บริ ห ารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษั ท ในลัก ษณะที่ อาจเป็ น การ
ขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทํา
เป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ูยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ูขออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ต้องชําระต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละสามของสินทรั พย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญ าตหรื อ
ตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อย บริ ษั ท ร่ วม
ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํานาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่เป็ น ผู้ถื อหุ้ น ที่ มี นัย
ผู้มี อํานาจควบคุม หรื อหุ้น ส่วนของสํ านัก งานสอบบัญ ชี ซึ่งมี ผ้ ูส อบบัญ ชี ข อง
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ฉ) ไม่ เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ง รวมถึ งการให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่
ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท
ต่ อ ปี จากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
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หุ้น ส่วนของผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ นัน้ ด้ วย เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมี ลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ช) ไม่เป็ น กรรมการที่ ได้ รับ การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการ
ที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ ทํ าให้ ไม่ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ างเป็ น อิส ระเกี่ ย วกับ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง
(ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
โดยบริ ษัทได้ แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังเกี
้ ่ยวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทจดทะเบียน/บริ ษัท/กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใน ข้ อมูลของบุคคล
ซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน คือ (1) นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี (2) นายสหัส
ตรี ทิพยบุตร และ (3) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ การเสนอแต่งตังกรรมการที
้
่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ดังกล่าว ได้ ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ ว
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ดังนัน้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีมติแต่งตังกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระกลับ เข้ าดํ ารงตําแหน่ งอี ก วาระหนึ่งแล้ ว กรรมการของบริ ษัท จะมี จํานวน
9 คน ดังนี ้
1. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

กรรมการ

3. นายพีระพงศ์ จรู ญเอก

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

4. นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส

กรรมการ

5. นางอารดา จรู ญเอก

กรรมการ

6. นายชาติชาย พยุหนาวีชยั

กรรมการ

7. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทังนี
้ ้ แม้ ว่ากรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมื่อรวมกับที่
จะได้ รับแต่งตังในคราวนี
้
้ก็ตาม แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่ากรรมการท่านนัน้ ๆ แม้ ว่า
จะดํารงตําแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี แต่พิจารณาแล้ วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการเป็ น
ประโยชน์ ต่อธุรกิ จของบริ ษัท และสามารถนํ าพาให้ บริ ษัทเจริ ญ ก้ าวหน้ าต่อไปได้ ดี
ยิ่งขึ ้นจึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผ้ ูถือหุ้นเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 คน
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่
การลงมติ

วาระที่ 6

มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การลงมติ ในวาระนี จ้ ะเป็ นการลงคะแนนเสียงให้ กับ
กรรมการเป็ นรายบุคคล
พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่ องจากการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง คณะกรรมการ โดยผ่ า นการกลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน ได้ ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ
รั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ และได้ เปรี ยบเที ยบกับบริ ษัทจดทะเบี ยนอื่ นในตลาด
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หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี มู ล ค่ า ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท
หน่วย : บาท
ตําแหน่ ง

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ประธานกรรมการ

30,000

30,000

30,000

กรรมการ

15,000

15,000

15,000

1.2 ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
หน่วย : บาท
คณะกรรมการ

ตําแหน่ งประธานกรรมการ

ตําแหน่ งกรรมการ

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

คณะกรรมการบริ ษัท

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
กําหนดค่าตอบแทน

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ล
บรรษัทภิบาล

15,000

15000

-

10,000

10000

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

**หมายเหตุ: สําหรับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมไม่วา่ กรณีใด ๆ
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2. ค่ าตอบแทนที่เป็ นผลประโยชน์ อ่ นื ใด
ตําแหน่ ง

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ประธานกรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการประจําปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทัง้ นี ้ การกําหนด
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวได้ ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ ว
การลงมติ

มติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งสองในสามของจํ านวนเสี ย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิแ ต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบัญ ชี และกํ า หนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบัญ ชีข องบริ ษ ัท
ประจําปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี
แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2565 จํานวน 3
ราย ได้ แก่
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรื อ
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ เลขที่ผ้ สู อบบัญชี 6287 และ/หรื อ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
และในกรณี ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ดังกล่าวไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ให้ บ ริ ษั ท สํานักงาน
อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และกําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี 2565 สําหรับบริ ษัท เป็ นจํานวน 2,050,000 บาท (สองล้ านห้ าหมื่น
บาทถ้ วน) ซึง่ มีข้อมูลการเปรี ยบเทียบจํานวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี ้
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

ปี 2565
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

2,050,000 บาท 2,050,000 บาท

ค่าบริ การอื่น

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2563
2,050,000 บาท
ไม่มี

ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัท
ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว และไม่ได้ ให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาแก่บริ ษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทย่อยทัง้ หมดของบริ ษัทใช้ ผ้ ูสอบบัญ ชีของ บริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
เช่ น เดี ย วกั น และหากมี ค วามจํ า เป็ นที่ จ ะต้ องใช้ ผู้ สอบบั ญ ชี ต่ า งสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้ สามารถจัดทํางบการเงินได้ ทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่เกิน 5 ปี
รวมทัง้ การเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจําปี 2565 ดังกล่าว ได้ ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ แ ต่ ง ตัง้ นายเติ ม พงษ์
โอปนพันธุ์ ผู้ส อบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4501 และ/หรื อ นางสาวสินีนารถ
จิระไชยเขื่ อนขันธ์ เลขที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี 6287และ/หรื อ นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบ
บัญ ชี รับอนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 6011 แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญ ชี ของบริ ษัท ประจํ าปี 2565 และอนุมัติ ให้ กํ าหนดค่าสอบบัญ ชี ป ระจํ าปี 2565
สําหรับบริ ษัทเป็ นจํานวน 2,050,000 บาท (สองล้ านห้ าหมื่นบาทถ้ วน) และในกรณี ที่
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทได้ กําหนดวันกํ าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2565
(Record Date) ในวัน ที่ 16 มีนาคม 2565 โดยบริ ษัทจะขึน้ เครื่ องหมาย XM ในวันที่ 15 มี นาคม 2565 และขอ
เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริ ษัท
ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนสําหรั บการเข้ าร่ วมประชุมฝ่ ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 พร้ อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริ ษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
ที่อีเมล warisa.w@origin.co.th หรื อ darun.k@origin.co.th โดยเมื่อบริ ษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ วพบว่า
ผู้ถือหุ้นนัน้ มีรายชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2565 (Record Date) ตามที่ บริ ษัทได้
กําหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 แล้ ว บริ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับ
การเข้ าใช้ โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางอีเมลที่ได้ แจ้ งบริ ษัทไว้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่น
เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซงึ่ แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 5 และเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกรณี ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะโดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้
ทัง้ นี ้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นศึกษาข้ อปฏิ บัติ สําหรั บ การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้น ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (EMeeting) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 6
เรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
ขอแสดงความนับถือ
(นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี)
ประธานกรรมการ
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