
 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)   
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จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 
   

 

รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 
ของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
 
ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่  

ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  

2) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

3) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 

4) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

5) คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ 

6) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ 

7) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8) พล.อ.อ. บรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9) คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ 

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1) คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

2) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3) นางสาววาริศา วาระแก่นทราย เลขานกุารบริษัท  

ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ำกัด 

1) คณุสวิตา ปีตะวรรณ 

2) คณุดวงพร วงษ์นิมมาน 

 

 



เร่ิมกำรประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวภทัราภา พฒันาภรณ์ ผู้ด าเนินการ
ประชมุ (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   331,575,000.00 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    330,380,835.50 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน    660,761,671 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ     0.50 บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2559 (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

การประชมุในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 22ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุจ านวน 
43 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 65 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 418,630,907 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3558 ของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึง่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ผู้ด าเนินการได้เรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดย
ให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการ
ลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้
ถือวา่ผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของทา่น ตอ่มติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ี
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยกมือให้
เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียง



เห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงั
เสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย 
ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุ
ครัง้  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉันทะให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้
มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณี
ผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี 
“งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ส าหรับการประชมุในวนันี ้ไม่มีวาระใดท่ีมีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 



5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
และอาจไม่เทา่กนั 

7.  ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั ท่ี
ปรึกษากฎหมาย คือ คณุดวงพร วงษ์นิมมาน เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระ ทา่นประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม แจ้งช่ือ
และนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นด้วยทกุครัง้ 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผู้
ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น
ท่ีซ า้กัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และ คณุลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธำนฯ”) จึงแถลงว่าในการ
ประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว
จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559  

ประธานฯ ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 

ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า สืบเน่ืองจากในการจดัพิมพ์มอบฉันทะ มีการจดัพิมพ์ข้อมลูตก
หล่นจากการจดัรูปแบบเอกสารระหว่างการจดัพิมพ์ โดยหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. วาระท่ี 4 ซึ่งเป็นวาระพิจารณา
อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียน ตกหลน่ไปทัง้วาระ ดงันัน้ บริษัทจึงจะด าเนินการบนัทกึข้อมลูการลงคะแนนเสียงวาระท่ี 4 ส าหรับผู้ ถือหุ้น
ท่ีมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นงดออกเสียงลงคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ก. บริษัทจะพิมพ์บตัรลงคะแนนทกุวาระให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะ 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งประชมุ
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 และได้จดัท ารายงานการประชมุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดส าเนารายงาน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 



จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 20 
กนัยายน 2559 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งประชมุเม่ือ
วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  
20 กนัยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 435,323,737 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 435,323,737 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 86  ราย 0 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1 จ ำนวนไม่เกนิ 1,200 ล้ำนบำท 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน 2559  มีมติอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ จ านวนรวมไม่เกิ น 2,000 
ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 บริษัทได้ด าเนินการออกหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 
บริษัทจึงได้จดัท ารายงานผลการออกหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 



หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้าน
บาท  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอ  

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำไตรมำส 3 ปี 2559 เป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 
และกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไรสะสมและผลกำรด ำเนินงำน สิน้สุด ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือ
กฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงจะด าเนินการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 7,126,450.76 
บาท รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน 33,157,500.00 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีก าไรสะสมจ านวน 
289,501,253.34 บาท เม่ือหักส ารองตามกฎหมายคงเหลือก าไรสะสมท่ีสามารถจ่ายปันผลได้ทัง้สิน้จ านวน 
282,374,802.58 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับก าไร
สะสมของบริษัทและผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นใน
อตัรา 0.3704 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็น
หุ้นสามญัเพิ่มทนุบางสว่นและเงินสดบางสว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 440,507,780 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่
เกิน 220,253,890 บาท หรือคดิเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 บาทตอ่หุ้น  



ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3333 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.0371 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่ เ กิน 
24,514,257.99 ล้านบาท 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวันท่ี 29 
ธนัวาคม 2559 

ก ำหนดกำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงนิปันผล 

รำยละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 24 พฤศจิกายน 2559 
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) 

28 พฤศจิกายน 2559 

ปิดสมดุทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2559 
จ่ายเงินปันผล 29 ธนัวาคม 2559 

 

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 ตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2559 ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.104 บาท หรือคดิเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 68,669,360.55 บาท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ  

คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นรายย่อย (“คุณธำรำ”) สอบถามว่าเหตใุดบริษัทจึงขึน้เคร่ืองหมาย XM และ XD 
ในวนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2559 โดยระบุต่อท้ายว่าการจ่ายปันผลยงัไม่มีความแน่นอนเน่ืองจากต้องรอผลการอนุมัติ
จากท่ีประชมุอยู่ถือหุ้นก่อน ทัง้นีค้ณุธารา มีความเห็นว่าเน่ืองจากการจ่ายหุ้นปันผลยงัมีความไม่แน่นอน กล่าวคือ ท่ี
ประชุมอยู่ถือหุ้ นอาจมีมติไม่อนุมัติให้มีการจ่ายปันผล แม้ในความเป็นจริงมีความเป็นไปได้ยากก็ตาม การขึน้
เคร่ืองหมาย XD จงึควรกระท าภายหลงัจากการได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว เพราะอาจท าให้เกิดการ Dilution 
ขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีขายหุ้นไปก่อนหน้านี ้ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะมีการก าหนดวนั XM และ XD แยกออก
จากกนั 

คณุสวิตา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั ชีแ้จงว่า ส าหรับ
การก าหนดเคร่ืองหมาย XM และ XD สามารถก าหนดให้เป็นวันเดียวกันได้ เน่ืองจากไม่มีกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ห้ามไว้ นอกจากนี ้ทางผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ผู้ ถือหุ้ นปัจจุบันซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม



วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 และเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลระหว่างกาล มีสิทธิได้รับปันผลระหว่างกาล จึง
ได้ก าหนดเคร่ืองหมาย XM และ XD ในวนัเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในการจ่ายปันผลครัง้ต่อไปอาจมีการน าประเด็นนีข้ึน้
พิจารณาในการก าหนดเคร่ืองหมาย XD ภายหลงัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

คณุธารา สอบถามว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทได้เคยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างไปแล้วครัง้หนึ่ง และครัง้นี ้
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 ซึ่งมีมูลค่าจ านวนมากเสมือนว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปีนีไ้ปทัง้หมดแล้ว ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ตอ่ไป บริษัทจะยงัสามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้หรือไม่ เหตุใดบริษัทจึงต้องจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งคาดหวงัว่าจะได้รับเงินปันผล
ในช่วงเดือนเมษายนปี 2560 อาจจะไม่ได้รับปันผลดงักล่าว จึงขอให้บริษัทโปรดชีแ้จงถึงสาเหตกุารจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล  

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ (“คุณพีระพงศ์”) ชีแ้จงว่า จากการพิจารณา
งบการเงินไตรมาส  3 ของบริษัทปรากฏว่าอัตรา IBD และ D/E ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี กล่าวคือในปีนี ้บริษัทได้
เปิดตวัโครงการใหม่คิดเป็นมลูค่าประมาณ  11,340  ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทเปิดตวัโครงการคิดเป็นมลูคา่
ประมาณ  6,955 ล้านบาท และมียอดขาย ณ ปัจจบุนัท่ี 9,900  ล้านบาท เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นบริษัทจึงเห็น
ควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลระหว่างกาล เพ่ือท่ีผู้ ถือผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัจะได้รับปันผลระหว่างกาล
ในสว่นนี ้โดยไม่จ าเป็นต้องรอถึงเดือนเมษายน 

คณุธารา สอบถามว่า การท่ีบริษัทชีแ้จงว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการด าเนินกิจการ แต่บริษัทได้มีการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ท่ี 1 โดยมีการเสียดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 4.5 ตามท่ีบริษัทได้ชีแ้จงวาระท่ี 2 นัน้ ส าหรับใน
วาระนีบ้ริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นมิใช่เป็นการจ่ายเงินปันผล จึงเป็นการย้ายเงินส่วน
ท่ีเป็นก าไรสะสมมาเป็นทนุของบริษัท ท าให้สภาพคลอ่งยงัคงเดมิ สว่นท่ีปันผลเป็นเงินก็เพ่ือรองรับการจ่ายภาษี หกั ณ 
ท่ีจ่ายเท่านัน้ ไม่ได้ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง จึงขอให้บริษัทชีแ้จงถึงสาเหตกุารจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็น
หุ้นตามท่ีได้เรียนข้างต้น 

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการในคร่ึงปีแรกไปแล้ว 
คิดเป็นมลูค่าประมาณ 68 ล้านบาท ส าหรับในครัง้นี ้บริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นซึ่ง
เป็นสิทธิท่ีสามารถกระท าได้ นอกจากนี  ้การพิจารณาว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือหุ้นนัน้ เน่ืองจากบริษัทอยู่ในช่วงการ
ขยายตวั การจ่ายปันผลหุ้นจะส่งผลให้บริษัทมีทุนส าหรับใช้ในการขยายกิจการต่อไป และมีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาสภาพคลอ่ง กลา่วคือ ก่อนท่ีจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนประมาณ 700 ราย
ซึ่งถือเป็นปริมาณท่ีน้อย หลงัจากขึน้เคร่ืองหมาย XD บริษัทมีผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นจ านวนประมาณ 1,400  ราย ดงันัน้
วัตถุประสงค์ในจ่ายปันผลระหว่างกาลในครัง้นีเ้พ่ือเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นหลกั ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ี
ต้องการเปลี่ยนหุ้นเป็นตวัเงินนัน้อาจจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมจากการซือ้ขายตามปกติ ในขณะเดียวกนัสามารถเพิ่ม
สภาพคลอ่งจากจ านวนหุ้นท่ีมากขึน้และปริมาณการซือ้ขายหุ้นตอ่วนัได้มากขึน้เช่นกนั 



ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ า
ไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับก าไรสะสมและผลการ
ด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 7,126,450.76 บาท รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน 33,157,500 บาท คดิเป็นอตัราร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3704 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99  บาท และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 435,327,737 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 87 ราย 435,327,737 100 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยวิธีกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่คงเหลือ
จำกกำรจัดสรรหุ้นปันผลตำมมตทิี่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 12 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 



สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้มี
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจ านวน 60,000,000 หุ้น ซึง่ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผล
ทัง้สิน้จ านวน 59,999,988 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 12 หุ้น เน่ืองจากบริษัทมี
ความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดท่ีจะปรากฏในวาระท่ี 5 ดงันี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายจงึต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียน โดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จ านวน 12 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน และให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน      331,574,994 
บาท 

(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัเก้าร้อยเก้าสบิสี่บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น    663,149,988  
หุ้น 

(หกร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                 0.50 
บาท 

(ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั   663,149,988  
หุ้น 

(หกร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2559 จ านวน 12 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 



มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจาก
การจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จ านวน 12 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียน ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 418,606,127 96.1588 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 16,721,610 3.8412 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 87 ราย 435,327,737 100 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 

 เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลและส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทนุจด
ทะเบียนอีกจ านวน 221,312,433 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 663,149,988 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 552,887,427 บาท แบ่งออกเป็น 
1,105,774,854 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 442,624,866 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 
บาท  

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน และให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข



หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   552,887,427 บาท (ห้าร้อยห้าสบิสองล้านแปดแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สบิเจ็ดบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 1,105,774,854  หุ้น (หนึง่พนัหนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหม่ืนสี่พนัแปดร้อยห้าสบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,105,774,854  หุ้น (หนึง่พนัหนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหม่ืนสี่พนัแปดร้อยห้าสบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 221,312,433 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 331,574,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 663,149,988 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 552,887,427บาท แบง่ออกเป็น 1,105,774,854  หุ้น มลูคา่หุ้น
ละ  0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 442,624,866 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท และ
อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ี เสนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 435,327,737 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 - 



รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 87 ราย 435,327,737 100 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลเป็นหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน และ เพื่อส ำรองส ำหรับกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ
ของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 

 สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดดงัปรากฏใน
วาระท่ี 3 และกระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของ “ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ORI-WA)” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี 
ทจ. 34/2551 เร่ื องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจึงท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 221,312,433 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 บาท เป็นจ านวน 552,887,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
442,624,866 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 5 

บริษัทจึงจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 440,507,780 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมลูค่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 บาทต่อหุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษ
หุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3333 บาท และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  2,117,086 หุ้น เพื่อส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 โดย
การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การก าหนด
ระยะเวลาเพ่ือการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 



รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และลงนามในเอกสารค าขออนญุาต
ตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค า
ขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพิ่มทนุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

คณุธารา สอบถามวา่ ราคาการใช้สิทธิ ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการจ่ายปัน
ผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เป็นเทา่ไหร่ 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี ชีแ้จงว่า ในสว่นของราคา
ใช้สิทธินัน้มีการปรับมาแล้วครัง้หนึ่ง จากเดมิท่ี  4.50 บาท เป็น 4.0909 บาทตอ่หุ้น ส าหรับในครัง้นีร้าคาการใช้สิทธิจะ
ถกูปรับมาอยูท่ี่  2.4545  บาทตอ่หุ้น 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และ เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 440,507,780 หุ้น เพ่ือรองรับ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 
(เศษของหุ้ นให้ปัดทิง้) รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 
0.3333 บาทต่อหุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน  2,117,086 หุ้น เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) และเสนอให้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

 



มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 435,327,737 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 87  ราย 435,327,737 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 7 วำระอื่นๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า 
เม่ือท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่
มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก
ท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  

คณุธารา สอบถามว่า สืบเน่ืองจากการที่บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที่ 1  จ านวนไม่
เกิน  1,200 ล้านบาทไปแล้ว โดยมีวงเงินคงเหลือที่สามารถออกและเสนอขายได้อีกจ านวน  800  ล้านบาท จึง
เรียนสอบถามว่า  

1.  บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน  1,200 ล้านบาท
อย่างไร 

2. บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนท่ีเหลืออีก 800 ล้านบาทเม่ือใด 

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการซือ้
ที่ดินเพื่อรองรับการพฒันาโครงการของบริษัทซึ่งมีอยู่เดิมก่อนการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และรองรับการพฒันา



โครงการของบริษัทในปี  2560 และ 2561 ส าหรับวงเงินคงเหลือที่สามารถออกและเสนอขายได้อีกจ านวน  800  
ล้านบาทนัน้ บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวในปี 2560 ทัง้นี  ้ทางบริษัทยงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว จึงยงัไม่สามารถระบุระยะเวลาท่ีแน่นอนได้ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
อีก และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ี
สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 

 

ปิดประชุม เวลา 15.03 น. 

 

 

 
 
 
 

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 

 

ประธานท่ีประชมุ 

 

 

 

 

  

 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 

 เลขานกุารท่ีประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


