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 วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ประชุมเมื่อวนัท่ี 2 กันยายน 
2558 จ านวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจ าปี 2558 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 1 ฉบบั (ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) 

4. ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้
ลงทนุตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

6. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง
น ามาแสดงในวนัประชมุ 

8. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ – โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมี
มติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องพาวิลเลี่ยน บีซีดี ชัน้ 8 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2558  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ซึง่จดัให้มีขึน้เม่ือ
วนัท่ี 2 กนัยายน 2558 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ดงักลา่ว 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 3/2558 ได้มีการ
บนัทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2558 
(ในรูปแบบ CD-ROM) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว 
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคบัของบริษัท  บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2558 และงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ใน
รูปแบบ CD-ROM) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 2 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี รับอนุญาตของบริษัท   ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว 
โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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รายการตามงบการเงนิ
รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์รวม             3,347,494,576           1,909,796,840 

หนีส้ินรวม           1,599,066,957           1,623,090,140 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,748,427,619 286,706,700 

รายได้รวม 2,055,083,165 559,440,541 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงิน
ได้ 

484,793,415 88,668,981 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 386,480,076 70,304,129 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.79 0.16 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 1.  เน่ืองจาก พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมี
ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกวา่นัน้ 

ดังนัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 18,679,702.79 บาทส าหรับผลประกอบการปี 2558 คิด
เป็นอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนส ารองสะสมจ านวน  
26,031,048.96 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.68 ของทนุจดทะเบียน 

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารอง
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ต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบ ริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี  ทั ง้ นี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ 
เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

จากผลการด าเนินงานในปี 2558 ท่ีผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผล
ก าไรสุท ธิจ านวน 386,480,076 บาท  บ ริษัทจึงมีความประสงค์และ
เห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือ
หุ้ นในอัตรา 0.21667 บาทต่อหุ้ น  คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั ง้สิ น้ ไม่ เกิน  
130,000,000 บาท  โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
บางสว่นและเงินสดบางสว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 
60,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน
อัตรา 10 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล (เศษของหุ้ นให้ปัดทิง้) รวมมูลค่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.05 
บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้ นปันผลได้ 
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้ นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 
บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.16667 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 100,000,000 บาท 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 8 มีนาคม 
2559 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันท่ี  11 มีนาคม 2559 และ
ก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้อง
รอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 8 มีนาคม 2559 
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) 

10 มีนาคม 2559 

ปิดสมดุทะเบียน 11 มีนาคม 2559 
จ่ายเงินปันผล 4 พฤษภาคม 2559 

 

อนึง่ ในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

1)  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 ตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ส าหรับงวด 3 
เดือนแรกของปี 2558 เป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.21230 บาท หรือ
คิดเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 95,535,699.80 ล้านบาท และ 

2)  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 ตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ส าหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2558 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.24756 บาท หรือคิดเป็น
เงินจ านวนไมเ่กิน 111,400,935.23 ล้านบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2558 และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.21667 บาทต่อหุ้ น 
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 130,000,000 บาท และก าหนดวันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 
2559 และวันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มี
ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษัทจงึมีความประสงค์จะ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
301,575,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 603,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บ าท  เป็ น ทุ น จดทะ เบี ยนจ าน วน  331,575,000 บ าท  แบ่ งออก เป็ น 
663,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน และให้บคุคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน   

331,575,000 บาท (สามร้อยสามสิบเอด็ล้าน
ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพนับาท
ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 663,150,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านหนึง่
แสนห้าหมื่นหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 663,150,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านหนึง่
แสนห้าหมื่นหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น ( - )” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษัทอีกจ านวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 301,575,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 603,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 331,575,000 บาท แบ่งออกเป็น 663,150,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
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ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการที่บริษัทจะด าเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รายละเอียด
ดงัปรากฏในวาระท่ี 4 และการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 30,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 301,575,000 บาท เป็นจ านวน 331,575,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน รายละเอียดดัง
ปรากฏในวาระท่ี 5 บริษัทจึงจะด าเนินการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไมเ่กิน 30,000,000 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษ
หุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 โดยปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นภายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มี
ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคล
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด
ระยะเวลาเพ่ือการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
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รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และลงนาม
ในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึง่รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้ น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจัดสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพ่ิมทนุ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 60,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้ น เดิมต่อ 1 หุ้ น ปันผล รวมมูลค่าทั ง้สิ น้ ไม่ เกิน 
30,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.05 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้ นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ ายหุ้ น ปั นผลในอัตราหุ้ นละ  0.05 บาท  และเสนอให้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการจ่ายปันผลดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบั
ของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้

(1) นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี  ประธานกรรมการ 

(2) นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา กรรมการอิสระ  

(3) นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ 
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(4) นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมี
ความเห็นว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัส่วนการถือหุ้ น
ในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของนายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี นางสาว
วรุณรัตน์ จู้ จินดา นายสหัส ตรีทิพยบุตร  และนางวีณา อรัญญเกษม  ซึ่งเป็น
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตัง้ให้กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 คน คือ (1) นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี (2) 
นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา (3) นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ (4) นางวีณา อรัญญ
เกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่ านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด
ท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียด
ดงันี ้

หน่วย : บาท 
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คณะกรรมการ 
ต าแหน่งประธาน

กรรมการ 
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ปี 2559 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 40,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

10,000 7,500 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 7,500 

ส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเบีย้ประชุมไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการส าหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทัง้นี ้การ
ก าหนดค่าตอบแทนส าห รับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 และเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 
จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ  

2. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ  

3. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459  

และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบ
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บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวน 1,830,000 บาท 
(หนึง่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทและไมไ่ด้ให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาววิสสุตา 
จริยธนากร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ นางสาวสุมาลี 
รีวราบัณฑิ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ 
นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 และอนุมตัิให้ก าหนดคา่สอบบญัชี
ประจ าปี 2559 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วได้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที่ 5 เมษายน 
2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องพาวิลเลี่ยน บีซีดี ชัน้ 8 เลขท่ี 333 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติซึง่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ค. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกรณีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียง
แทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ 
และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ี
ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 
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อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 
2559 (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
 ประธานกรรมการ 
 
 

x 


