บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 49/82 ถนนบำงแสนสำย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
ที่ ARIN 003/2563
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 และงดจ่ำยปั นผล
เรียน กรรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหำชน) (“ บริษัท”) ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งอนุมตั ิในเรื่องสำคัญต่ำง ๆ ดังนี ้
1. อนุมัติ ใ ห้น ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุมัติ ติ ง บกำรเงิน ประจ ำปี 2562 สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั
อนุญำตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และกำรงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เนื่องจำกบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิสำหรับปี 2562
3. อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่จะต้องออก
จำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 รำย ได้แก่1. นำงฐิ ติรตั น์ ศรีสมโพธิ 2. นำงสำววิมลจิต อรินทมะพงษ์ และ
3.นำยธีรวิญญ์ อรินทวงศ์สิริ ที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยผ่ำนกำร
พิจำรณำ คุณสมบัติจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4. อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 โดย
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ที่ ได้มี ก ำรพิจ ำรณำอย่ำ งละเอีย ดรอบคอบแล้ว จึ ง เสนอให้ท่ีป ระชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น อนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท
5. อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด โดยนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นำงสำว
กรรณิกำร์ วิภำณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
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ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นำงสุมนำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5897
และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็ นจำนวนเงิน 1,320,000บำท
6. อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุน้ กู้ และ/หรือ
ตรำสำรหนีอ้ ื่นใด มูลค่ำรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 200,000,000 บำท
7. อนุมตั ิกำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 เมษำยน 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุ ม เที ย ร่ ำ ชั้ น 3 โรงแรมเมเปิ ล บำงนำ เลขที่ 9 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร 10260 และกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
ในวันที่ 13 มีนำคม 2563 โดยกำหนดวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่1/2562
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ประจำปี 2562
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงิน
ปั นผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2562
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯประจำปี 2563
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุน้ กู้ และ/หรือตรำสำร
หนีอ้ ื่นใด มูลค่ำรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 200,000,000 บำท
วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

ดร.ชญำชล สิรอิ คั รบัญชำ
เลขำนุกำรบริษัท
ผูม้ ีอำนำจรำยงำนสำรสนเทศ
หน้าที่ 2

