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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
ของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

ประชมุเมื่อวนัองัคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

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

4) คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 

5) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

6) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

7) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

8) คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ 

9) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ 

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2) คณุวาริศา วาระแก่นทราย เลขานกุารบริษัท  

ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 

1) คณุจงทิพ ตัง้ศรีไพโรจน์ 

2) คณุสวิตา ปีตะวรรณ 

ผู้สอบบัญชีจำกส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

1) คณุสนิุดา เอกแสงศรี 

2) คณุชตุิกาณจน์ วิชชาพิณ 
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เร่ิมกำรประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี  ้จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ์ 
ผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 552,887,427 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 550,634,453 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 1,101,268,906 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 14 
มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

การประชมุในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวม 166 ราย 
นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 788,175,714 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  71.5698 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทเป็นอนั
ครบองค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุวา่ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทจงึจะเป็นครบองค์ประชมุ 

เพื่อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
ผู้ด าเนินการได้เรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการ
ลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระยกเว้นในวาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ี
ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะได้เรียนชีแ้จงต่อไป หากไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียง
ของทา่น ตอ่มติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียง
เห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
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หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับ
ทกุครัง้  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉนัทะให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยก
เสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

ในวาระนีบ้ริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแตล่ะ
ท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับ
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยใน
กรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่นผู้
ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ส าหรับการประชมุในวนันี ้ไม่มีวาระใดท่ีมีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เทา่กนั 

8.  ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุดวงพร วงษ์นิมมาน เป็นพยานในการนบัคะแนน และอาสาสมคัรผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 ทา่น ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนน 

 ทัง้นี ้คณุสมโภชน์ พรเจริญวิวฒัน์ ได้อาสาเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้น ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนน 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการ
ซกัถาม แจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นด้วยทกุครัง้ 

10. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาท่าน
ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้
ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาท่ี
ก าหนด 

หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึกลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และ คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธำนฯ”) จงึแถลงวา่ในการ
ประชุมครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท
แล้วจงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
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วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 และได้จดัท ารายงานการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ
ครัง้นีแ้ล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 ซึ่งประชมุเม่ือ
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  

นายทองทศ แพงลาด ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเหตใุดวาระที่ 1 ของรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 2/2559 จงึระบวุา่มีจ านวนเสียงท่ีลงมติงดออกเสียงจ านวน 435,323,737 เสียง รายงานการประชมุดงักลา่วมี
การบนัทกึคลาดเคลื่อนหรือไม่ 

คณุวาริศา วาระแก่นทราย เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นลงมติงดออกเสียงในวาระที่ 1 
ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 โดยบริษัทจะด าเนินการแก้ไขข้อมูลข้างต้นในรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 ตอ่ไป 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก 
ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  
21 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 789,745,916 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 168 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 789,745,916 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559 และรำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) สิ่งที่ ส่งมำด้วย 2 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ต่อท่ีประชุม 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ชีแ้จงว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีรายละเอียดสรุป ดงันี ้

ผลการด าเนินงานในรอบปี  2559 

ปัจจุบนับริษัทมีโครงการทัง้หมด  34 โครงการ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 18 โครงการ อยู่
ระหว่างก่อสร้าง 11 โครงการและโครงการท่ีเพิ่งเปิดขาย 5  โครงการ โดยมีมลูค่าโครงการรวม 27,000 ล้านบาท 

 
ในปี 2559 บริษัทเปิดโครงการม ูลค ่ารวม  11,000 ล้านบาท และในปี  2560 คาดว่าจะเปิด

โครงการจ านวน  9 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 15,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560  บริษัทได้ท าการกระจายความ
เสี่ยงในการพฒันาโครงการ โดยการสร้าความสมดลุในการพฒันาโครงการทุกระดบัราคา และตัง้อยู่ในท าเลท่ี
ใกล้รถไฟฟ้ามากขึน้ 
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ทัง้ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้มีการเปิดตวัโครงการ Notting Hill Sukhumvit 105 ซึ ่งเป็น
โครงการที่ 35  ของบริษัท มลูค่าโครงการ  2,350  ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทยงัด าเนินธุรกิจในด้านอื่นเพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คง  

ส่วนแรกได้แก่ ธุรกิจ Recurring Income โดยมีบริษัท ออริจิน้ วนั จ ากัด ด าเนินธุรกิจประเภท
โรงแรม โดยปัจจุบนัมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาจ านวน  3  แห่ง ในปี  2561 จะเปิดด าเนินการแห่งแรกท่ี
ศรีราชา 

ส่วนท่ีสองได้แก่ ธุรกิจ Property Management and Service โดยมีกลุ่มบริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี ้
โซลชูัน่ จ ากัด ด าเนินธุรกิจประเภทงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด การบริการรับฝาก และหรือ ขาย และหรือ 
ปล่อยเช่าห้องชุด รวมถึงงานบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

และในปี  2560  บริษัทได้เพิ่มส่วนธุรกิจเก่ียวกับ  Digital Life Attitude  เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ
มนัและการให้บริการภายหลงัการขายแก่ลกูค้า โดยมีการจดัตัง้บริษัท ดิจิตอล บทัเลอร์ จ ากัด เข้ามาดแูลในส่ วน
นี ้ทัง้นีจ้ากข้อมลูล่าสดุปรากฎว่าบริษัทมีผู้ติดตามใน Facebook เป็นอนัดบั  4  ของกลุ่มธุรกิจ จึงได้มีการคิด
โครงการร่วมกับทาง  BTS ในส่วนบตัร Rabbit Card เพ่ือมาจดัท าเป็นบตัร  OFC (ORIGIN FAMILY CLUB)  

โครงการแล้วเสร็จในปี  2560 

ไตรมำส โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 

1 Knightsbridge Sky City Sapanmai  1,340 ล้านบาท 

2 Pause Sukhumvit 103     560 ล้านบาท 

3 Kensington Laemchabang Phase1    530 ล้านบาท 

3 Notting Hill Charoen Krung    450 ล้านบาท 
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ไตรมำส โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 

4 Kensington Laemchabang Phase2    600 ล้านบาท 

4 Kensington Pahol - Kaset    540 ล้านบาท 

4 Knightsbridge The Ocean Sriracha  2,500 ล้านบาท 

 
แผนในปี  2560 

 Project Launch  15,000 ล้านบาท 

 Presale Target  13,000 ล้านบาท 

 Revenue Target   6,000 ล้านบาท 

 Project Complete   6,520 ล้านบาท 

 Total Backlog  12,885 ล้านบาท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
อีก ประธานฯ จึงชีแ้จงว่าเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบญัชี 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) ตามสิ่งที่ ส่งมำด้วย 2 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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รำยกำรตำมงบกำรเงนิรวม ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2558 

สินทรัพย์รวม 6,758,405,578 3,347,494,576 

หนีส้ินรวม 4,014,912,969 1,599,066,957 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,743,492,609 1,748,427,619 

รายได้รวม 3,199,044,744 2,055,083,165 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 801,682,986 484,793,415 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 637,563,443 386,480,076 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.58 0.39** 

**หมายเหตุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท  ส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติที่ประชุมมีมติอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559 เป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย และกำร
จ่ำยเงนิปันผลสำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการ
บญัชี ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ีประชุม  

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจาก พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ”) และข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน และห้ามบริษัท
แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล 

ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 22,131,243 
บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.2 ของก าไรสทุธิ รวมเป็นเงินทุนส ารองสะสมจ านวน  
55,288,743 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัท
ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ท่ีผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 
696,520,485 บาท และ คงเหลือก าไรสะสมหลังหักส ารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
372,126,656 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทงวด 3 เดือนสดุท้ายของปี 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.24 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 264,469,893.02 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บางสว่นและเงินสดบางสว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเป็นจ านวนไม่เกิน 440,783,155 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
220,391,577.50 บาท หรือคดิเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 44,078,315.52 
บาท 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 19 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
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2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ทัง้นี ้บริษัทจะขึน้
เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 17 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ก ำหนดกำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงนิปันผล 

รำยละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 17 เมษายน 2560 

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) 

19 เมษายน 2560 

ปิดสมดุทะเบียน 20 เมษายน 2560 

จ่ายเงินปันผล 3 พฤษภาคม 2560 

อนึง่ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2559 ดงันี ้

1) บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2559 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2559 ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเงินสด
ในอตัราหุ้นละ 0.104 บาท หรือคดิเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 68,669,360.55 บาท 

2) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 2 ตามมติประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 
เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2559 ส าหรับก าไรสะสมของบริษัทและผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ในอตัรา 0.3704 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 
244,768,147.99 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุบางส่วนและเงินสด
บางส่วน 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัย  
ใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิดงันี ้

(1) การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 22,131,243 บาท 
ส าหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.2 ของก าไรสทุธิ รวมเป็นเงินทนุส ารอง
สะสมจ านวน  55,288,743 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

(2) อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอตัรา 0.24 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 264,469,893.02 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วนตามท่ีได้เสนอข้างต้น และก าหนดวันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 19 เมษายน 2560 และ
วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอน
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หุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2560และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มา
ประชมุและออกคะแนนเสียง 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัท่ี 21 
ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจ านวน 440,507,780 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปัน
ผลดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้จ านวน 440,507,235 หุ้น จงึยงัคงมีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีก
จ านวน 545 หุ้น เน่ืองจากบริษัทยงัมีหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย บริษัทจึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 272.50 บาท จากทนุจดทะเบ ียนเด ิมจ านวน 552,887,427 บาท เป็นทนุจดทะเบ ียนจ านวน 
552,887,154.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
รับรองการจ่ายปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2559 จ านวน 545 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   552,887,154.50 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนแปด
หมื่นเจ็ดพนัหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบ
สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 1,105,774,309 หุ้น (หนึ ่งพนัหนึ ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัสามร้อยเก้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ                  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั    1,105,774,309 หุ้น (หนึ ่งพนัหนึ ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัสามร้อยเก้าหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                           - หุ้น ( - )” 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัทจ านวน 272.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,427 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 552,887,154.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จ านวน 545 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิดงันี ้

(1) การลดทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 272.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
52,887,427 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 552,887,154.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญั
จดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 545 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  

(2) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ โดย
มีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,202,028 99.9977 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
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มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 18,333 0.0023 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ให้แก่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย 

ประธานชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าเพื่อ (1) เป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร
ฯ และพนกังานของบริษัท ให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น และ (2) สร้าง
แรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีมีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากให้ท างานให้กับบริษัทต่อไปใน
ระยะยาว จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยดงักลา่ว จ านวน 13,500,000 หน่วย  

รายละเอียดปรากฏตามสาระส าคัญการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI-WB) สิ่งที่ ส่งมำด้วย 3 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยดงักลา่ว จ านวน 13,500,000 
หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด 
อ่ืน ๆ และเง่ือนไขใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทดงักล่าว 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,202,028 99.9977 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 18,333 0.0023 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ 1.  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือหุ้นจ านวนรวม 
129,936 หุ้น หรือ 129,936 เสียง ซึ่งบริษัทไม่น าหุ้นจ านวนดงักล่าวมาเป็น
ฐานในการนบัคะแนนเสียง 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลและการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) บริษัท
จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 227,904,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
552,887,154.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,105,774,309 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 780,791,954.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,909 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 455,809,600 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   780,791,954.50 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนหนึ่ง
พนัเก้าร้อยห้าสบิสี่บาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 1,561,583,909 หุ้น (หนึ่งพนัห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปด
หม่ืนสามพนัเก้าร้อยเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลู ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 227,904,800 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,154.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,105,774,309 หุ้น 
มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 780,791,954.50 บาท แบ่งออกเป็น 
1,561,583,909 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 455,809,600 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ 1.  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือหุ้นจ านวนรวม 
129,936 หุ้น หรือ 129,936 เสียง ซึ่งบริษัทไม่น าหุ้นจ านวนดงักล่าวมาเป็น
ฐานในการนบัคะแนนเสียง 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,561,583,909   หุ้น (หนึ่งพนัห้าร้อยหกสบิเอ็ดล้านห้าแสนแปด
หม่ืนสามพนัเก้าร้อยเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลเป็นหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน และ เพื่อส ำรองส ำหรับกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ี บริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
อีกจ านวน 227,904,800  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,154.50 บาท เป็นจ านวน 1,105,774,309 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 455,809,600 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงั
ปรากฏในวาระท่ี 7  

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 455,809,600 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
(ห้าสบิสตางค์) บาท ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 440,783,155 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 220,391,577.50 บาท หรือคิด
เป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,526,445 หุ้น เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WA) 

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 13,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WB) 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 19 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ทัง้นี ้บริษัทจะขึน้
เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 17 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560  

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระ
คา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท (3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการแต่งตัง้ผู้จดัการการ
จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาต่างๆ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
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จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลู ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ เพ่ือส ารองส าหรับการ
ปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP 
Warrant) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และ เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ 1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ มีสว่นได้เสียซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือหุ้นจ านวนรวม 
129,936 หุ้น หรือ 129,936 เสียง ซึง่บริษัทไมน่ าหุ้นจ านวนดงักลา่วมาเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสียง 

วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้กรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ท่ีก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้
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1. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

2. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

3. นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

4. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นว่า เน่ืองจาก
กรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยรายละเอียดเก่ียวกบั
ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทการเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของพล
อากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ และนายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ ซึ่งเป็น
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ปรากฏตามปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 4 คน คือ (1) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ 
รัตนวานิช (2) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส (3) นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ และ (4) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 9.1 พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

 9.2 นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 
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มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

 9.3 นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ 

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

 9.4 นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,220,361 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกคะแนนเสียง 
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วำระที่ 10 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560  

 ประธานฯ มอบหมายให้ พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

 พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการต้องได้รับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ได้ยดึถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาคา่ตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัท โดยคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

ต ำแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 

ประธานกรรมการ 30,000 - 

กรรมการ 15,000 - 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

คณะกรรมกำร 

ต ำแหน่งประธำน
กรรมกำร 

ต ำแหน่งกรรมกำร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 20,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 15,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

10,000 15,000 7,500 10,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 15,000 7,500 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - 

ทัง้นี ้ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุไม่วา่กรณีใดๆ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุม 

เห็นด้วย 785,462,761 99.3979 

ไม่เห็นด้วย 4,757,600 0.6021 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมำยเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วำระที่ 11 พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัทปี 2556 - 2559) และ/หรือ  

2. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ  

3. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459  

และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้
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ทัง้นี ้การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีดงักลา่วพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหน้าท่ีเกิน 5 ปี และผู้สอบบญัชี
ทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแตอ่ย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี ้ดงันี ้

คณุทองทศ แพงลาด ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อนนัน้ มีค่าใช้จ่าย
ท่ีเพิ่มขึน้จากส่วนใด 

คณุสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่าตามท่ีบริษัทได้  ในปี 2559 บริษัทมี
บริษัทย่อย 3  บริษัท ในขณะท่ีปัจจบุนับริษัทมีบริษัทย่อย 15 บริษัท และเม่ือพิจารณาในส่วนค่าเฉลี่ยของค่าสอบ
บญัชีส าหรับบริษัทย่อย ซึ่งเฉลี่ยอยู่ท่ี 300,000 บาทต่อบริษัทแล้วนัน้ ย่อมสงูกว่าค่าสอบบญัชีตามบริษัทน าเสนอ 
แตท่างผู้สอบบญัชีและบริษัทได้ท าการเจรจาตอ่รองแล้วจงึคงเหลือในจ านวนตามท่ีขออนมุตัิ 

ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงการเจริญเติบโตของบริษัทตามท่ีได้ชีแ้จงในวาระรายงานผลการด าเนินแล้วจะ
เห็นได้วา่คา่สอบบญัชีท่ีน าเสนอนัน้เหมาะสมแล้ว 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2560 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท โดยอนมุตัิให้นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3853 และ/หรือ นางสาว
สมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ผู้สอบ
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บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และอนมุตัิให้ก าหนดค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 5,100,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
ให้บริษัทส านกังาน อีวายจ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 789,063,061 99.8535 

ไม่เห็นด้วย 1,157,300 0.1465 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น  174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกคะแนนเสียง 

วำระที่ 12 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้ำนบำท 

ประธานฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้มีเงินทนุในการด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการขยาย
กิจการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทกุชนิด ซึ่ง
อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ 
ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือ เป็นหุ้ นกู้ ที ่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท
(perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สาระส าคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี ้ดงันี ้

คุณทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามว่า ในปีทีผ่านมา บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้ว 
จ านวน 1,200 ล้านบาท คงเหลืออีก  800 ล้านบาท และในครัง้ที่จะขอเพิ่มวงเงินอีก  2,000  ล้านบาท จึงขอให้
ทางบริษัทชีแ้จงว่าในส่วนวงเงินส่วนท่ีเหลือนัน้จะออกเม่ือไหร่และจะน าเงินดงักล่าวไปใช้ในส่วนใด  

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ในปีที่บริษัทมี
การออกหุ้นครัง้แรก จ านวน 1,200 ล้านบาท โดยน าไปใช้ในการสรรหาท่ีดิน งานก่อสร้างโครงการ และและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน  800 ล้านบาทนัน้ เดิมเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ครัง้ก่อนระบุในส่วน
อายขุองหุ้นกู้ ว่า หากเป็นการออกระยะสัน้อายไุม่เกิน 270 วนั และอายไุม่เกิน  10  ปีส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาว 
ดงันัน้ในการขออนมุตัิครัง้นี ้บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตด้านอายขุองหุ้นกูให้ครอบคลมุถึงการ
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ออกหุ้นกู้ ท่ีมีก าหนดการไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือจะก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้บริษัทสามารถ
ออก perpetual bond มาช่วยในเร่ืองการขยายฐานทนุของบริษัท ในขณะที่วงเงิน 800 ล้านบาทที่เหลือนัน้จะ
ถกูบนัทึกเป็นส่วนหนีส้ินของบริษัท ดงันัน้เพื่อความสะดวกและเพื่อสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจบริษัทจึงขอ
ออกหุ้นกู้ประเภทนีแ้ทน 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ 
อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทโดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 784,763,761 99.3095 

ไม่เห็นด้วย 5,456,600 0.6905 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 174 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 790,220,361 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 13 วำระอื่นๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงวา่ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้วา่ เม่ือ
ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก
ท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  
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คณุทองทศ แพงลาด ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอแนะว่าบริษัทควรเตรียมรายงานประจ าปีฉบบัรูปเล่มไว้
ด้านหน้าห้องประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะและรับไว้พิจารณาต่อไป  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก 
และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุท่านท่ี
สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ปิดประชุม เวลา 15.55 น. 

 

 
 
 

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
 

 
ประธานท่ีประชมุ 

 

  

 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 

 เลขานกุารท่ีประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


