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ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้
ที่ ORI 3/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่ อง

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และเรื่ องที่เสนอให้ มีการพิจารณาในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งมติ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ครั ง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องประชุม เลขที่ 496 หมู่ 9 ตาบลสาโรง
เหนื อ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ ประชุมได้ มีมติรับทราบและ/หรื อเห็นชอบเรื่ อง
สาคัญ ดังนี ้
1. มี ม ติ รับ ทราบและให้ ค วามเห็น ชอบเรื่ องดั ง ต่ อ ไปนี เ้ พื่ อ น าเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น
ประจาปี 2563 พิจารณารั บทราบหรื ออนุมัตติ ่ อไป
(1) มี ม ติ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัท และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2564
เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
(2) มีมติให้ ความเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สาหรับ
รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญ าตแล้ ว และให้ น าเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(3) มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการจ่ ายเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
3.1 เนื่ องจากบริ ษัท ได้ จัดสรรทุน สารองของบริ ษัท ครบถ้ วนแล้ ว ( จ านวน 154,577,622
บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ) จึงไม่ต้องทาการกันสารองเพิ่มเติม
3.2 ให้ จ่ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท งวด 3 เดือนสุดท้ ายของปี 2563 ใน
อัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นไม่เกิน 956,616,356.67 บาท โดย
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในการนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2564
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เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่าย
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ทัง้ นี ้ การให้ สิท ธิ รั บ เงิน ปั น ผลของบริ ษั ท ยังไม่มีค วามแน่น อน เนื่ อ งจากต้ อ งรอการ
อนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง ในปี 2563 บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และกาไร
สะส ม เป็ น เงิ น ส ด ใน อั ต ราหุ้ น ล ะ 0.10 บ าท ห รื อคิ ด เป็ น เงิ น จ าน วน ไม่ เกิ น
245,285,955.30 บาท
(4) มีม ติ ให้ ความเห็ น ชอบเลื อกตัง้ กรรมการที่ ต้ องออกตามวาระในการประชุ มสามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2564 และเลือกตังกรรมการดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1.

นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส

กรรมการ

2.

นายพีระพงศ์ จรู ญเอก

กรรมการ

3.

นางอารดา จรู ญเอก

กรรมการ

และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
(5) มีมติให้ ความเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยได้ กาหนดค่าตอบแทน
รายเดือน และค่าเบี ้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท
หน่วย : บาท
ตาแหน่ ง

ปี 2564

ปี 2563

ประธานกรรมการ

30,000

30,000

กรรมการ

15,000

15,000

(2)

ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
หน่วย : บาท
คณะกรรมการ

ตาแหน่ งประธาน

ตาแหน่ งกรรมการ
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กรรมการ
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2563

คณะกรรมการบริ ษัท

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

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

15,000

15,000

10,000

10,000

คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

15,000

-

10,000

-

-

-

-

-

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

สาหรับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมไม่วา่ กรณีใดๆ
และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่ อพิ จารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป
(7) มีมติ ให้ ความเห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณาอนุมัติก าร
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2564 โดยแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด คนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ ให้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2564
1.

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

2.

นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970

3.

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011

โดยที่ ป ระชุม กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี เป็ นจานวนเงิน 2,050,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบ
บัญชีทงั ้ 3 ท่านไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและไม่ได้ ให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาแก่บริ ษัท
ทัง้ นี ้ การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้ าที่ เกิน 5 ปี รวมทัง้
การเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2564 และ
ให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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2. มีมติอนุมัตกิ าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้ อง AMBER 1-2 ชัน้ 2 เลขที่ 88 ถนน
บางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่ างๆ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่ อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสาหรั บ
รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมัติแ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท
ประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. มีม ติอ นุ ม ัต ิกาหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถ ือ หุ้ น ที่ ม ีส ิท ธิเ ข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ ถ ือ หุ้ น
ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
4. มีมติอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการบริ หารใหม่ จานวน 1 ท่ าน ได้ แก่ นายเกรี ยงไกร กรี บงการ
ทังนี
้ ้ มีผล ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป
5. มี มติอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงใหม่ จานวน 1 ท่ าน ได้ แก่ นายเกรี ยงไกร
กรี บงการ แทน นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
ทังนี
้ ้ มีผล ตั ้ งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพีระพงศ์ จรู ญเอก)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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