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วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของ

บริษัทสําห รับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ น้สุด วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2564 จํานวน 1 ฉบับ  

(ในรูปแบบ QR CODE) 

2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ 

3. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  

4. สําเนาข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการ

ตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุน

ตา่งประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) (แยกต่างหาก

จากเลม่หนงัสือเชิญประชมุ)  

6. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการ

มอบฉนัทะ 

7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ คณะกรรมการของบริษัทมีมติ

ให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะ

ดําเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้เพ่ือพิจารณา

เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทจดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม

ครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และ

รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แล้ว 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท  บริษัทได้จดัทํางบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-

1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR CODE) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการ

สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

รายการตามงบการเงนิรวม 
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   

หนีส้ินรวม 19,458,443,282 21,685,566,856  21,145,610,861  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 15,939,999,635 12,008,000,101  10,933,867,691  

รายได้รวม 15,942,964,819 11,114,132,965  14,122,122,291  

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงิน

 

4,242,111,558 3,324,779,986  3,988,899,682  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,193,934,937 

 

 2,661,893,717  3,027,133,082 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 1.30 1.09 1.23** 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว 

โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน

ครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรร

กําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้อง

มีทนุสํารองมากกวา่นัน้ 

ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จํานวนทัง้สิน้ 

154,577,622 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ดงันัน้ จงึไม่มีการจดัสรร

ทนุสํารองตามกฎหมายจากกําไรสทุธิประจําปี 2564 เพ่ิมเติมอีก 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัสํารอง

ตา่ง ๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทกําหนดไว้ในแตล่ะปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น

เป็นหลกั 

จากผลการดําเนินงานในปี 2564 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผล

กําไรสทุธิจํานวน  3,307,579,958 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะ

จ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือน

สุดท้ายของปี 2564 และกําไรสะสม โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ นในอัตรา 
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0.42 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 1,033,562,230.26 บาท โดย

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 8/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 

ในอัตราหุ้ นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 294,342,270.36 บาท โดย

บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

ดั ง นั ้น  ใ น ปี  2564 บ ริ ษั ท จึ ง มี ก า ร จ่ า ย ปั น ผ ล ร ว ม จํ า น ว น ทั ้ง สิ ้น ไ ม่ เ กิ น 

1,327,904,500.62 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 

40.05 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกว่ากําหนดขัน้ต่ําของนโยบาย

การจ่ายปันผลของบริษัท 

ในการนี ้บริษัทกําหนดให้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 

พฤษภาคม 2565  

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ

อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

กาํหนดการเก่ียวกับการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 9 พฤษภาคม 2565 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) 

10 พฤษภาคม 2565 

กําหนดจ่ายเงินปันผล 24 พฤษภาคม 2565 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 ปี 2562 

1. จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว (หุ้น) 2,452,862,453  2,452,862,453  2,452,861,730 

2. จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว รวมกบัจํานวนหุ้น

เพ่ิมจากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น) 

2,460,862,453  2,452,862,453  2,452,861,730* 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.5400  0.4900  0.4950 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.1200   0.1000  0.2050 

3.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท/หุ้น) 0.4200  0.3900  0.2900 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,327,904,500  1,201,902,234 1,213,389,336 

4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท) 294,342,270  245,285,955  502,059,666 

4.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท) 1,033,562,230   956,616,279 711,329,670 

5. กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสําหรับปี งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

3,307,579,958   2,677,872,617  3,024,955,212 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ

สําหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ) 

40.05  44.88  40.11 

**หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัการไม่จัดสรรเงินกําไร

สุทธิประจําปี 2564 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.42 บาทต่อหุ้ น  

คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 1,033,562,230.26 บาท และกําหนดวันกําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงิน

ปันผลของบริษัทยงัไมมี่ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากบริษัทมีหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายซึ่งคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น

สามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2561 จํานวน 638,689,992 หุ้น ดงันัน้ บริษัทจงึต้อง

ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

จํานวน 319,344,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,545,776,222.50 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 1,226,431,226.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ 

ORI-WD) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2560 และตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 

จํานวน 638,689,992 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดําเนินการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ี

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม

คําสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

1,226,431,226.50 บาท (หนึ่ งพันสองร้อยย่ีสิบหก

ล้านสี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพัน

สองร้อยย่ีสิบหกบาท ห้าสิบ

สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,452,862,453 หุ้น (สองพนัสี่ร้อยห้าสิบสองล้าน

แปดแสนหกหม่ืนสองพันสี่
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ร้อยห้าสิบสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั 

0.50 บาท 

 

 

2,452,862,453 หุ้น 

(ห้าสิบสตางค์) 

 

 

(สองพนัสี่ร้อยห้าสิบสองล้าน

แปดแสนหกหม่ืนสองพันสี่

ร้อยห้าสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจํากัด และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้

ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้า

มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ จํานวน 3 คน ดงันี ้

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี กรรมการอิสระ 

2.  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ 

3.  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 ตัง้แต่วนัท่ี  

22 พฤศจิกายน 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การสรรหา

กรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
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ทกัษะ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของ

บริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ี

ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ ทัง้ 3 ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดี

และมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกบัประวติั วฒิุการศกึษา ประสบการณ์

ทํางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของ นายลกัษณะ

น้อย พึ่งรัศมี นายสหัส ตรีทิพยบุตร และพลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ซึ่งเป็น

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

นิยามกรรมการอสิระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระมีส่วนสําคญัในการสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนและช่วย

คานอํานาจผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทัง้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดีตาม

หลกัมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่เท่ากบัข้อกําหนด

ขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) 

หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) กําหนด ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรสพ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของ

บุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ
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บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ

ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทํา

เป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบั

สินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่อ

อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือ

ตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนี ้

ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย  

ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี

ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท

ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือ 

ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ
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หุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ

ท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง 

(ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ

ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน   

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (collective decision) ได้  

โดยบริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสมัพันธ์ในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระ และกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เก่ียวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการท่ีแข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจใน ข้อมูลของบุคคล

ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ สิ่งท่ีส่งมา

ด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัแต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน คือ (1) นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี (2) นายสหัส 

ตรีทิพยบตุร และ (3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอแตง่ตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 
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ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 มีมติแตง่ตัง้กรรมการท่ีออก

ตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจํานวน  

9 คน ดงันี ้

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายนิวติั ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ  

5. นางอารดา จรูญเอก กรรมการ 

6. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั กรรมการ 

7. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้แม้ว่ากรรมการอิสระท่ีครบตามวาระจะดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี เม่ือรวมกับท่ี

จะได้รับแต่งตัง้ในคราวนีก้็ตาม แต่คณะกรรมการเลง็เห็นว่ากรรมการท่านนัน้ ๆ แม้ว่า

จะดํารงตําแหน่งมาเกินกวา่ 9 ปีแตพิ่จารณาแล้วเห็นวา่ประสบการณ์ของกรรมการเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนําพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดี

ย่ิงขึน้จงึเห็นสมควรให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับ

กรรมการเป็นรายบคุคล  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  

ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ี

ใกล้เคียงกบับริษัท โดยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

หน่วย : บาท 

 

 

 

 

1.2 คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

หน่วย : บาท 

**หมายเหต:ุ สําหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุไมว่า่กรณีใด ๆ  

ตาํแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการ 
ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

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

กําหนดคา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

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

คณะกรรมการกํากับดูแล

บรรษัทภิบาล 

15,000 15000 - 10,000 10000 - 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - - - 
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2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อ่ืนใด 

 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่

กรรมการประจําปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทัง้นี ้การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

แล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจาํปี 2565 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2565 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี

แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2565 จํานวน 3 

ราย ได้แก่ 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ 

2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ เลขท่ีผู้สอบบญัชี 6287 และ/หรือ  

3. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011 

และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และกําหนดคา่

สอบบญัชีประจําปี 2565 สําหรับบริษัท เป็นจํานวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหม่ืน

บาทถ้วน) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ตาํแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ประธานกรรมการ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

กรรมการ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2565  

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2564 ปี 2563 

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

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท  

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทใช้ผู้ สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด 

เช่น เดียวกัน  และหากมีความจําเป็น ท่ีจะต้องใช้ผู้ สอบบัญ ชีต่างสํ านักงาน 

คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ทัง้นี ้การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีดงักล่าวพบวา่ไม่มีรายใดปฏิบติัหน้าท่ีเกิน 5 ปี 

รวมทัง้การเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจําปี 2565 ดงักลา่ว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตัง้ นายเติมพงษ์  

โอปนพันธุ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ  

จิระไชยเข่ือนขันธ์ เลขท่ีผู้ สอบบัญชี 6287และ/หรือ นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้ สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท ประจําปี 2565 และอนุมัติให้กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 

สําหรับบริษัทเป็นจํานวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) และในกรณีท่ี

ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทได้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2565 

(Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XM ในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 และขอ

เรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวนัศกุร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ดงักล่าว บริษัท

ขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารยืนยันตวัตน กลบัมายังบริษัท ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  

ท่ีอีเมล warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th โดยเม่ือบริษัทตรวจสอบเอกสารดงักล่าวแล้วพบว่า 

ผู้ ถือหุ้ นนัน้มีรายช่ือเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 (Record Date) ตามท่ีบริษัทได้

กําหนดไว้เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) สําหรับ

การเข้าใช้โปรแกรมการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางอีเมลท่ีได้แจ้งบริษัทไว้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน

เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้น

ตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่ง

ท่ีส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้น

สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือและรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) และการมอบฉนัทะ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 โดยบริษัทจะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 6 

เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 ประธานกรรมการ 
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