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        วันที่ 23 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ประชมุเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
จ านวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจ าปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 1 ฉบบั (ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. สาระส าคัญการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI-WC) 

4. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) 

5. ข้อมลูของบุคคลซึง่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

6. สาระส าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศที่
แต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

9. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวันประชมุ 

10. ส าเนาข้อบงัคับของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น และ 

11. แผนที่สถานที่จดัประชมุ : ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้อง Amber 1-2 ชัน้ 2  88 
ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560  

วัตถปุระสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ซึง่จัดให้มีขึน้เม่ือวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ได้มีการบันทึก
อย่างถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล  บริษัทจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-
ROM) ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัท  บริษัทได้จดัท างบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 และงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ใน
รูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดย
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตของบริษทั  ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
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รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์รวม  22,925,359,055 6,758,405,578 3,347,494,576 

หนีส้ินรวม 16,512,866,057 4,014,912,969 1,599,066,957 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,412,492,998 2,743,492,609 1,748,427,619 

รายได้รวม 9,987,720,856 3,199,044,744 2,055,083,165 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 2,603,350,879 801,682,986 484,793,415 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,020,882,921 637,563,443 386,322,133 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น 1.26 0.41** 0.39** 

 **หมายเหตุ : ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัช ี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว โดย
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” และ “รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล 1.  เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้ 

ดังนัน้ บริษัทจงึจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 47,179,016.70 บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2560 รวมเป็นเงินทนุส ารอง
สะสมจ านวน 102,467,759.11  บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหัก
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ส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่ กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ ในแต่ละปี  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผล
ก าไรสุทธิจ านวน 2,416,224,434.20  บาท และ คงเหลือก าไรสะสมหลังหักส ารอง
ตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 2,394,745,178.27  บาท บริษัทจึง
มีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจา่ยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนสดุท้ายของปี 2560 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับ
ผู้ ถื อ หุ้ น ในอั ต ร า  0.55 บ าท ต่ อ หุ้ น  คิ ด เป็ น เงิน ปัน ผล จ่ า ยทั ง้ สิ น้ ไ ม่ เกิ น 
896,255,291.25 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

**หมายเหตุ : รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัที่
ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 และนบัรวมประมาณการจ านวน
หุ้นสามญัที่จะเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ที่ 5 และ ESOP WB ครัง้ที่ 2 ท่ี
จะมีรอบการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ก่อนวัน XD) ซึง่เป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจ่ายเงินปันผล โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการใช้สิทธิแต่ไม่เกินกว่า 0.55 
บาท/หุ้น รายละเอียดการจ่ายปันผลข้างต้น จงึขออนมุัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
เดียวกันส าหรับหุ้นใหม่ที่จะเพ่ิมขึน้หลงัจากที่มีการใช้สิทธิ ESOP ดังกล่าว (จ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสด 0.55 บาท/หุ้น) เช่นเดียวกัน 

อนึง่ ในปี 2560 บริษัทได้มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ท่ี 10/2560 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2560 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 81,314,867.35 บาท  

ดังนัน้ อัตราการจ่ายปันผลในปี 2560  จงึเท่ากับร้อยละ 40.46 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่าก าหนดขัน้ต ่า แต่ไม่เกินกว่านโยบายของบริษัท ในการนี ้บริษัท
ก าหนดให้วันที่  9 พฤษภาคม 2561  เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนมุติัจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ก าหนดการเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียด วันท่ี 

วันขึน้เคร่ืองหมาย XD 8 พฤษภาคม 2561 
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) 

9 พฤษภาคม 2561 

ก าหนดจ่ายเงินปันผล 25 พฤษภาคม 2561 

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559 
 

ปี 2558 

1. ก าไรส าหรับปีงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 
(บาท)  

2,020,882,921 
637,563,443 386,322,133 

2. จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว (หุ้น) 1,626,297,348 1,101,268,906 600,000,000 
2. จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว (หุ้น)  

ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 
1,609,761,123 

1,540,732,833 986,671,606 

4. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 1.26 0.41** 0.39 

5. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.6000 0.7144 0.67653 
5.1  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.0500 0.4744 0.45986 
5.2  เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น) 0.5500 0.2400 0.21667 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 977,570,158 577,885,376 336,938,642 

6.1  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท) 81,314,867 313,415,483 206,936,635 
6.2  เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท) 896,255,291 264,469,893 130,002,007 

7. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 2,416,224,434 696,520,485 373,594,056 

8. อตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไรสทุธิส าหรับปี งบ
การเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ) 

40.46 
82.97  90.19  

**หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุัติการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 
2560 และอนมุัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ไม่เกิน 896,255,291.25 บาท และก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2561  ทัง้นี  ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ
อนุมัติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญั ( ORI-W1) ไม่เกินจ านวน 406,574,337 หุ้น ซึง่ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวมีผู้
ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้จ านวน 406,573,990 หุ้น จงึยงัคงมีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการ
จ่ายปันผลอีกจ านวน 347 หุ้น เนื่องจากบริษัทยงัมีหุ้นที่จ าหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายจงึต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

จ านวน 173.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,594 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจ านวน 1,024,677,420.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามญัจดทะเบียนที่คงเหลือจาก

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือรับรองการจ่ายปันผลตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ท่ี 2/2560 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 347 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   1,024,677,420.50 บาท (หนึง่พนัยี่สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืน
เจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สบิบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น     2,049,354,841 หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้าหม่ืน
สี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ                  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั     2,049,354,841 หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้าหม่ืน
สี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                           - หุ้น ( - )” 
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การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

วัตถปุระสงค์และเหตุผล เพ่ือ (1) เป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท ให้มีความตัง้ใจในการท างานเพ่ือประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น และ (2) 
สร้างแรงจงูใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที่มีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากให้
ท างานให้กับบริษัท ต่อไปในระยะยาว จงึเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว จ านวน 8,000,000 
หน่วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ของบริษัทจ านวน 8,000,000 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ  และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ และเง่ือนไขใดๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP WARRANT) บริษัทจงึมี
ความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,024,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,049,354,841 หุ้น มลูค่า
หุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 
2,057,354,841 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพ่ิมทุนจ านวน 
8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  
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ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   1,028,677,420.50  บาท (หนึง่พนัยี่สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืน
เจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สบิบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,057,354,841       หุ้น (สองพนัห้าสิบเจด็ล้านสามแสนห้าหม่ืน
สี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 2,057,354,841      หุ้น (สองพนัห้าสบิเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืน
สี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                           -     หุ้น ( - )” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุัติการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทอีก
จ านวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,049,354,841 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติ
การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อส ารองส าหรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP 
WARRANT) 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะด าเนินการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ORI-WC)” รายละเอียด
ดังปรากฏในวาระที่ 6 บริษัทจงึท าการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 4,000,000 
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บ า ท  จ า ก ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น เดิ ม จ า น ว น  1,024,677,420.50 บ า ท  เป็ น จ า น ว น 
1,028,677,420.50  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดังปรากฏในวาระที่ 7 

บริษัทจงึจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant 
: ORI WC) 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็น
คราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุดังกล่าว (2) 
จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท (3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และการแต่งตัง้
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต
ต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าว ซึง่รวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพ่ิมทนุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP 
Warrant : ORI WC) และเสนอให้มอบหมายให้คณ ะกรรมการบริษั ทหรือคณ ะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
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การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
   ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 
1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับ
เลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดังนี ้

1. นางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง  กรรมการอิสระ 

2. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล  กรรมการอิสระ 

3. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  กรรมการ 

4. นางอารดา จรูญเอก  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นว่า 
เนื่องจากกรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ให้กรรมการ
ทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของ นางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง นายอธิพงศ์ อมาตยกุล 
นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ซึง่เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพ่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัแต่งตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 คน คือ (1) นางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง (2) นายอธิพงศ์ อมาตย
กุล (3) นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ (4) นางอารดา จรูญเอก กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนมุัติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี  ้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
       หน่วย : บาท 

                            
2. ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ 

                                                                                                        หน่วย : บาท 

หมายเหตุ ส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับค่าเบีย้ประชุมไมว่า่กรณีใดๆ  

 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการส าหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ ทัง้นี  ้การก าหนด

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 ประธานกรรมการ 30,000 30,000 - 
 กรรมการ 15,000 15,000 - 

คณะกรรมการ ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 25,000 25,000 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 20,000 20,000 
 คณ ะกรรมการสรรหาและก าหนด    
ค่าตอบแทน 

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

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 15,000 10,000 10,000 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - 
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ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติค าตอบแทนกรรมการพิเศษประจ าปี 2561 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิเศษต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่
คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่กรรมการทกุท่านส าหรับปี 2560 รวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,040,000 บาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ

(Bonus) ให้แก่กรรมการส าหรับปี 2560 รวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 4,040,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษส าหรับกรรมการ
ดังกล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว  ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 2561 ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 4,040,000 บาท ให้แก่กรรมการ
แต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2561 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ราย 
ได้แก่ 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501   

2. นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ  
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3. นางสาว โกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6011 

และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดั งกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท ส านั กงาน  
อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2561 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาท
ถ้วน) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีปีที่ผ่านมาดังนี  ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560  ปี 2559 
ค่าสอบบญัชี 2,300,000 บาท 2,000,000 บาท 1,830,000 บาท 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุัติแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501  และ/หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาว โกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 6011แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 
2561 และอนุมัติให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2561 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 
2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ
ส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ
บญัชีดังกล่าวได้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่
ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 
(perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้าน
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บาท เพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 6. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด 
ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ ที่
ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการขยายกิจการ ตามที่เสนอ  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง Amber 1-2 ชัน้ 2  88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้า
ประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้า
ร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วม
ประชมุต้องน ามาแสดงในวันประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคับบริษัท หมวดที่ 
6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
 ประธานกรรมการ 

x 


