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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 
ของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ีประชุมเมื่อวนัพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค ห้อง MR 211-213 ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี  ประธานกรรมการ 

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ   กรรมการอิสระ 

5) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์   กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

6) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   กรรมการ  

7) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก   กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8) คณุอารดา จรูญเอก   กรรมการ และประธานอ านวยการ 

9) คณุพส ุลปิตภลัลภ   กรรมการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ  

ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักงานกฎหมาย วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

1) คณุวิทยา แก้วกงัสดาล 

เร่ิมการประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนายตฤณ รัตนจนัทร์ ผู้ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี  ้

 บริษัท มีทนุจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 813,148,673.50 บาท 



 แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน 1,626,297,347 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 43 ราย และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจ านวน 
205 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 248 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 1,202,544,022 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.0052 
ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับองค์
ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนันี ้จะมีวาระการประชุมจ านวน 6 วาระ ตามรายละเอียดใน
หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อก าหนดท่ี
เก่ียวกบัการประชมุและการลงมติ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบั
หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระยกเว้นในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือ
ว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บ
บัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลังเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 



 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัท จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนน
เท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่อนุมตัิในวาระ
นัน้ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน
ได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจงึอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไมเ่ท่ากนั 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ี
ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 



ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, 
ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั คือ คณุพิมพ์ขวญั ทรัพย์ประเสริฐ ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น ห รือ
สอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่น
ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหาร
การประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญคุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม 
และเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ของบริษัท 

ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ได้จดั
ให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว (เอกสารแนบ 1) 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 
จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,196,088,765 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 1,400 0.0001 

งดออกเสียง 1,196,090,165 100.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 227 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,196,090,165 เสียง 



หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้ นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 81,314,867.35  บาท ทัง้นี ้
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลระหวา่งกาล (Record Date) ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 โดยก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560  

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลดงันี ้

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลเดมิ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัท 
ก าหนดไว้ในแตล่ะปี  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การส ารอง
เงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหม่ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
ส าหรับปี ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ี
กฎหมายและบริษัท ก าหนดไว้ในแตล่ะปี  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การส ารอง
เงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 



หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 
จงึให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส 
(“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงนิและการบัญชีอาวุโส”) ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้่อ
ท่ีประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุสได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทมีความประสงค์ท่ี
จะออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จ านวน 406,574,337 หน่วย เพ่ือจัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราสว่นการจดัสรรที่หุ้นสามญัเดิม 
(มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้ นต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดปรากฏตามสรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว (เอกสารแนบ 2) 

บริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัส่วนจ านวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Record 
Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัทเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการย่ืนค าขอ
อนุญาต  ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ จ านวน 406,574,337 หน่วยต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น และให้มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาในการ
ก าหนดรายละเอียดอื่นๆ และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษั ท 
ดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คณุธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นีม้ีอาย ุ3 ปี ราคาใช้สิทธิค่อนข้างสงู 
400,000,000 หุ้น หากมีการใช้สิทธิเต็มท่ีก็ประมาณ 8,000,000,000 บาท ในตอนนี ้ทุนของบริษัทจะเพ่ิม 3 – 4 เท่า
หรือไม ่และบริษัทมีแผนการใช้เงินอย่างไร 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าบริหาร”) ชีแ้จงวา่ ตัง้แต่ปี 2018 – 2021 
บริษัทคาดวา่จะมีการเจริญเติบโตจากการที่มีรายได้ ส าหรับปีหน้าบริษัทคาดวา่จะมีรายได้ประมาณ 14,000 ล้านบาท
จนถงึปี 2018 หลงัจากคาดวา่จะเติบโตอีกประมาณเกือบเท่าตวัไปจนถึงประมาณปี 2021 เพ่ือให้มีตวัรายได้ประมาณ 
24,000 ล้านบาท ซึง่การด าเนินงานดงักล่าวก็คงจ าเป็นต้องใช้ทุน ในการท าเพ่ิมทุนในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ครัง้นี ้ซึง่คาดว่าอาจจะมีผู้ ใช้สิทธิประมาณคร่ึงหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 4,000,000,000 บาท ท่ีจะเกิดภายใน 3 ปี หาก
เกิดการใช้สิทธิปีละเท่าๆ กัน ก็คิดเป็นปีละ 1,300,000,000 บาท เป็นวงเงินท่ีจะเข้ามาเสริมในการท่ีทางบริษัทจะ
เปลี่ยนโครงการทัง้ในส่วนของคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร รวมไปถึงอาคารส าหรับการเช่าต่างๆ ไม่วาจะเป็นโรงแรม 
เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ หรือส านกังาน ซึง่จะเป็นการสง่เสริมธุรกิจของบริษัท 

คุณธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจะเป็นอย่างไร ในขณะนี ้
หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทประมาณเท่าใด และจากแผนท่ีวางไว้ รู้สกึวา่สบายใจกบัระดบัประมาณเท่าใด 

ประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัตอนปิดงบไตรมาสท่ี 2 หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ีประมาณ 1.4 
เท่า กรอบหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีวางไว้อยู่ท่ีประมาณ 2 เท่า สว่นธนาคารจะให้ประมาณ 2.5 - 3 เท่า ซึง่บริษัทคิด
วา่จะสามารถรักษาอยู่ในระดบั 2-3 เท่าตอ่ไปได้เร่ือยๆ 

คณุธีธัช ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ส าหรับเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
หรือ EEC)ซึง่ก าลงัเป็นท่ีพดูถงึอย่างกว้างขวาง บริษัทมีมมุมองพืน้ท่ีนีอ้ย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทเป็นผู้ จดทะเบียนรายแรกท่ีเข้าไปเปิดโครงการในพืน้ท่ีดงักล่าว ใน
พืน้ท่ี ศรีราชา แหลมฉบงั บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 5 ล้านบาทซึง่เปิดขายทัง้หมดแล้วด้วยยอดการจอง
ซือ้ประมาณร้อยละ 70 และปีนีเ้องก็จะมีการโอนโครงการสว่นของ Knightsbridge the Ocean เป็นโครงการแรกตัง้แต่
ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา และมีโครงการ The Kensington Laemchabang Sriracha Phase 1 และ Phase 2 Phase 1 ได้
โอนไปในไตรมาสท่ี 3 ส่วน Phase 2 จะโอนในช่วงปลายปี โดยการโอนทัง้หมดก็เป็นไปได้ด้วยความราบร่ืนดี ในส่วน



ของโครงการท่ียังไม่เปิดได้แก่ Service Apartment และโรงแรมท่ีอยู่ในระหว่างการเร่ิมต้นก่อสร้าง ในส่วนของท่ีดินท่ี
เพ่ิงได้มา บริษัทได้ท าการจัดตัง้ไปเป็นบริษัท ออริจิน้ ระยอง จ ากัด และจะมีการขยายพืน้ท่ี เน่ืองจากระยองเป็น
จงัหวดัหนึง่ในเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกท่ีได้รับการคาดหวงัวา่จะมีการเจริญเติบโตสงู ไมว่่าจะเป็นเร่ือง
สนามบินอู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยโครงการท่ียังไม่ได้เปิดตัวในปัจจุบันจะมีมูลค่าราว 
7,000,000,000 – 8,000,000,000บาท 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ORI-
W1) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,201,678,720  100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0  - 

งดออกเสียง 1,400  - 

บตัรเสีย 0  - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 241 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,201,680,120 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวุโสได้แถลงให้ ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 821,390,425.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 



1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่
ตอ่ไปนีแ้ทน โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทดงันี ้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
821,390,425.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และให้แก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง จดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   1,024,677,594 บาท (หนึ่งพ้นย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ด  
หมื่น เจ็ดพัน ห้าร้อยเก้าสิบสี่
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,049,355,188 หุ้น (สองพันสี่สิบเก้าล้านสามแสน
ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
แปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 2,049,355,188   หุ้น (สองพันสี่สิบเก้าล้านสามแสน
ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
แปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ                           - หุ้น ( - )” 



มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,201,681,922 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 - 

งดออกเสียง 1,400 0.0001 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 244 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,201,683,322 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุสได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทดงัมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 4 นัน้ บริษัทจงึขอเสนอท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
ของบริษัทจ านวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญั
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทัง้มี อ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ  
การให้ข้อมลู และการย่ืนค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยด้วย 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หุ้ นละ 20 บาท และ ให้มอบอ านาจให้



คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณา 
ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้ 

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,529,922 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 - 

งดออกเสียง 1,400 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 245 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,203,531,322 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจาก
วาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อท่ี
ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คุณธีธัช ผู้ ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมว่าบริษัทมีการบริหารท่ีดี อตัราก าไรค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่าบริษัทมีเคล็ดลับ
อย่างไร 



ประธานเจ้าหน้าบริหารกล่าวว่า ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเกิดจากการท างานอย่างหนักของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคน โดยมีหลกัการในการท างานคือ ขยนั ประหยดั และวางแผนก่อนการท างานเสมอ 

คณุธีธชั ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทมีการวางแผนไปยงัตา่งประเทศหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าบริหารชีแ้จงว่า บริษัทท าตลาดต่างประเทศมา  5-6 ปีแล้ว โดยเร่ิมจากประเทศญ่ีปุ่ น และมี
การสรรหาพนกังานชาวญ่ีปุ่ น ตอ่มาเป็นประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน เพราะคิดวา่ตลาดสว่นหนึง่ชอบท่ีจะลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามก็ส าหรับการเปิดตลาดในจีนก็มีความน่ากังวลเร่ืองการซือ้เก็งก าไรเช่นกนั บริษัทก็
พยายามระมดัระวงัอยู่ 

คณุธีธัช ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า การท่ีบริษัทจะมีการท าธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์นัน้ เรายังเป็นเจ้าของอยู่ใช่
หรือไม ่และมองวา่เป็นสดัสว่นรายได้ประมาณเท่า และบริษัทมองวา่จะมีแผนการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าบริหารชีแ้จงวา่ บริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมสดัสว่นรายได้อื่นนอกจากคอนโดมิเนียม ปัจจบุนัรายได้
สว่นนีอ้ยู่ท่ีร้อยละ  95 ในอนาคตจะเพ่ิมสดัส่วนรายได้อื่นประมาณร้อยละ 15 จะมาจากการพฒันาแนวราบประมาณ
ร้อยละ 5-10 ธุรกิจให้เช่า รวมถึงธุรกิจการให้บริการผ่านทางกลุ่มพรีโม่ ซึ่งมีพนักงานประมาณ 200 คน และด าเนิน
ธุรกิจได้คอ่นข้างดี ท าให้บริษัทมีรายได้ระยะยาวโดยไมต้่องลงทนุมากนกั รวมถงึกลุม่ท่ีเป็น Capital Intensive ท่ีมีการ
ลงทุนเยอะ เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  บริษัทก็เตรียมท่ีจะขยายรายได้ส่วนนีเ้พ่ิมขึน้ ปรากฎตามรายงาน
สารสนเทศท่ีได้เปิดเผยไป 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เราเลือกใช้ International Chain เพ่ือสร้างมาตรฐานในการให้บริการและมุ่ง
กลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย (Expatriate) ระดบัผู้บริหาร กลุม่บริษัท ( Corporate use) ท่ีเช่า
ระยะยาว หรือระยะสัน้ถงึระยะยาว ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการท าการตลาดและการขาย 

และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดนัน้ ทางคณะกรรมการมีความเห็นวา่ เพ่ือรักษาระดบั
การเติบโตในระยะยาวของทัง้กลุ่มบริษัท บริษัทควรที่จะมีรายได้แบบ recurring income มาเพ่ิมเติมในแผนการลงทุน 
รวมถงึการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ก็เป็นสว่นหนึง่ของแผนการใช้เงินของบริษัทเช่นกนั 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมี
ข้อสงสยัใดๆ อีก และเม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาตอ่ท่ีประชมุ  

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ท่ีประชมุและขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

 

 



ปิดประชมุ เวลา 10.55 น. 

 

________________________ 

  (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
         ประธานท่ีประขมุ 

 

________________________ 

 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 
 เลขานกุารที่ประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

          


