
บริษัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร  

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ห้อง Amber 1-2 ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี  ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
     คา่ตอบแทน 

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ
กรรมการอิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5) คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ   กรรมการอิสระ 

6) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8) คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานอ านวยการ 

9) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์   กรรมการ 

10) คณุพส ุลปิตพลัลภ   กรรมการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์   กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  

 

 



2 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม  

 1) คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

 2) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว   ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 3) คณุสริุนทร์ สหชาตโิภคานนัท์  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

1) คณุสวิตา ปีตะวรรณ 

2) คณุอมลวรรณ ชชัลติวพงษ์ 

3) คณุวริษา โสภณพิศ 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1) คณุวิสสตุา จริยธนากร 

2) คณุสนิุดา เอกแสงศรี 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 คณุปิยานชุ บางสราพิทย์ ตวัแทนจากศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ได้ชีแ้จงด้านความปลอดภยั
ในการใช้สถานท่ีประชมุในวนันีแ้ละเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาววริษา โสภณพิศ ผู้ด าเนินการ
ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) เรียนแจ้งท่ีประชมุแก้ไขข้อมลูในหนงัสือท่ีประชมุ ดงันี ้1. แก้ไขวตัถปุระสงค์และ
เหตผุลในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน เป็นการลดทนุโดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรับรองการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1) และ 2. แก้ไข
ช่ือวาระท่ี 11 จากเดิมพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการพิเศษประจ าปี 2561 เป็นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการพิเศษ (โบนสั) ประจ าปี 2560 

เร่ิมการประชุม 

 ผู้ด าเนินการประชมุให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้
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• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,024,677,594 บาท 

• ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 814,602,617 บาท 

• แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 1,629,205,234 หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 
16 มีนาคม 2561 (Record Date)  

การประชุมในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 208 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 236 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 1,194,007,421 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 73.4188 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนด
เก่ียวกับองค์ประชมุว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่
น้อยกวา่ 25 ราย หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และคณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ คิด
เป็นร้อยละ 90.9090 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดย
ให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือ
หุ้น เห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่  9 

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  ซึ่งบริษัทจะได้เรียน
ชีแ้จงถึงการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระนีต้อ่ไป 
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ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บ
บตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการ
ลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ในวาระนีบ้ริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุ 
ทัง้ท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนโดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะ
ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นล าดบัถดัมา 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มี
สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
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ประชมุและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นไม่อนมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

8. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ได้แก่ คณุอมลวรรณ ชชัลิตวพงษ์ เป็นพยานในการนบัคะแนน และอาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 ท่าน ร่วม
เป็นพยานในการนบัคะแนน 
 ทัง้นี ้คณุรัมภีรดา แข็งแรง ผู้ ถือหุ้น ได้อาสาร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นด้วยทกุครัง้ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น 
หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
รายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็น
การบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประชมุ 

คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) แถลงว่าใน
การประชุมครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของ
บริษัทแล้วจึงขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561  

ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 
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 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ซึ่ง
ได้จัดให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
2/2560 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ได้
จดัท าขึน้อย่างถกูต้องและมีสาระส าคญัครบถ้วน จึงขอเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,197,651,822 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 241 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,197,651,822 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัทให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทเป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 

บริษัทแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. Residential for sale โดยแบ่งเป็นธุรกิจคอนโดมิเนียม ซึ่ง
บริษัทด าเนินการพฒันาแล้วทัง้หมด 45 โครงการ มีมลูค่าโครงการรวมประมาณ 56,000 ล้านบาทและธุรกิจบ้าน
จดัสรรซึง่บริษัทเปิดโครงการบ้านจดัสรรแล้ว 1 โครงการ มีมลูคา่โครงการประมาณ 800 ล้านบาท 2. ธุรกิจท่ีบริษัท
ร่วมลงทุนกับ  Nomura Real Estate Development ในรูปแบบของการกิจ ร่วมค้า  โดยมีโครงการ ท่ี เ ป็น
คอนโดมิเนียมทัง้หมด 5 โครงการ มีมลูคา่รวมประมาณ 20,000 ล้านบาท และมี 1 โครงการท่ีเป็นโรงแรม Service 
Apartment ในทองหล่อ มีมูลค่าโดยประมาณ 2,500 ล้านบาท 3. ธุรกิจด้านการท าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการเช่า 
เพ่ือได้มาซึง่รายได้ประจ า หรือ Recurring Income จ านวน 3 โครงการ มีมลูคา่ประมาณ 8,500 ล้านบาทจากการ
ค านวณโดยวิธีการ income approach และ 4. ธุรกิจ Service ท่ีเป็น real estate service ในนามบริษัทพรีโม 
พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น จ ากัดมีรายได้ประมาณ 100 ล้านบาทและมีผลการด าเนินงานท่ีดี  ทัง้นี ้บริษัทคาดว่า 
บริษัทพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จ ากดัจะขยายตวัไปพร้อมกบัโครงการของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

บริษัทมีแบรนด์สินค้าอยู่ทัง้หมด 5 แบรนด์หลกัๆ ส าหรับกลุ่ม Origin Residential Product และมีราคา
ขายตอ่ตารางเมตรตามตารางด้านลา่ง 

ประเภทธุรกิจ แบรนด์ ราคาขาย / ตารางเมตร 

คอนโดมิเนียม Park >200,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

KnightsBridge 120,000 – 200,000 บาทตอ่ตาราง
เมตร 

Notting Hill 80,000 – 120,000 บาทต่อตาราง
เมตร 

Kensington < 80,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

บ้านจดัสรร Britania โครงการแรก ตัง้อยูท่ีศรีนครินทร์  
ได้รับการตอบรับท่ีดี โดยบริษัทเปิด
โครงการไปช่ ว งปลายปี  2560 
ปัจจบุนัขายไปประมาณ 70% ของ
มลูคา่โครงการทัง้หมด 
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บริษัทได้ท าการร่วมทุนกับ Nomura Real Estate Development ในการพฒันาโครงการหลายโครงการ 
รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่บริษัทในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบ
คอนโดมิเนียม รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายจากเครือข่ายท่ีจะขยายตวัไปพร้อมกับ connection ของ Nomura 
Real Estate Development 

บริษัทยงัมีโครงการ Knightsbridge the Ocean ซึ่งเป็นโครงการท่ีแล้วเสร็จโครงการแรกในพืน้ท่ีศรีราชา
และค่อนข้างท่ีจะได้รับค าชมถึงการก่อสร้างโครงการระดับโรงแรม 5 ดาว ซึ่งท าให้ได้รางวัลจาก Thailand 
Property Award เป็น Best Luxury condominium ในท่ี Eastern Seaboard Thailand นอกจากนี ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัทยงัถกูจดัอนัดบัอยูใ่นกลุม่ SET 100 อีกด้วย 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก 30,000 ล้านบาท และยอด pre-sale 
20,000 ล้านบาท โดยโครงการท่ีจะเปิดเพิ่มมีทัง้หมด 14 โครงการ เป็นบ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม ซึ่งมีตัง้อยู่ใน
ท าเลท่ีโดดเดน่ทกุโครงการ โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 8 สถานี และในสถานีรถไฟฟ้า 8 สถานีดงักลา่ว มี 4 สถานี 
ท่ีเป็น interchange  

ส าหรับแผนธุรกิจในปี 2561 

• มลูคา่โครงการท่ีจะเปิดใหม่  ประมาณ 30,000  ล้านบาท 

• เปา้หมายยอด pre-sale    ประมาณ 20,000 ล้านบาท 

• เปา้หมายรายได้                 ประมาณ 15,000 ล้านบาท 

• มลูคา่โครงการท่ีคาดวา่จะแล้วเสร็จในปีนี ้ ประมาณ  19,605 ล้านบาท 

• ยอดขายที่รอรับรู้รายได้    ประมาณ  27,400 ล้านบาท 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

 คณุอมัพร จรรยางาม ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงความเสี่ยงของบริษัทวา่มีอะไรบ้าง 

 ประธานฯ เชิญคณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงว่า ความเสี่ยงแรกคือ ความเสี่ยงด้านการเมืองซึ่งคนทัว่ไปอาจมองว่าความ
เสี่ยงของธุรกิจระดบัประเทศในประเทศไทยคือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประเด็นเร่ืองภาวะทางการเมือง 
การเลือกตัง้ ซึ่งอาจไม่เสมอไป เพราะแม้ในสมยัรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ ก็ไม่มีการด าเนินการอนมุตัิรถไฟฟ้า
ในจ านวน 4 – 5 สาย พร้อมกนัๆ ได้เร็วเช่นนี ้อนัเป็นโอกาสและผลประโยชน์ตอ่บริษัท เน่ืองจากในปัจจบุนั อนาคต
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะผูกพันและอ้างอิงกับการเติบโตของระบบการขนส่งท่ีเป็นรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้า
ความเร็วสงู ซึง่ตา่งจากสมยัก่อนท่ีจะเป็นถนน  
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 ความเสี่ยงต่อไปคือ ความเสี่ยงทางธุรกิจจากภายนอกท่ีอาจเกิดขึน้ได้เช่น ภาวะดอกเบีย้ท่ีอาจปรับตวั
สูงขึน้ อย่างก็ไรก็ดี บริษัทคาดว่าการปรับตัวขึน้ของอัตราดอกเบีย้จะกระทบกับการซือ้อสังหาริมทรัพย์เพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ เน่ืองจากธนาคารปรับลดอตัราค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมท าให้สญูเสียรายได้อย่างมาก ดงันัน้
ธนาคารต้องหารายได้เพิ่มเติมจากการปลอ่ยสนิเช่ือ ซึง่ธนาคารก็ยงัคงนิยมสนิเช่ือบ้านมากกวา่สนิเช่ือรถยนต์ 

 ความเสี่ยงต่อไปคือ เร่ืองการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมท่ีทุกบริษัทต่างแข่งขนัสร้างยอดรายได้ ซึ่งในปีท่ี
ผ่านมาท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้บ้านและคอนโดมิเนียมโตขึน้ 10 % ซึง่ไม่เคยโตอย่างนีม้าก่อน จาก 
360,000 ล้านต่อปี มาเป็น 410,000 บาทต่อปี ก็ถือว่าโตได้ดีมาก ส่วนหนึ่งมาจากการมาซือ้ของคนต่างชาติ ใน
สว่นของบริษัท บริษัทสามารถแข่งขนัทางอตุสาหกรรมได้จากการท าการวิจยัตลาดซึง่บริษัทท าได้อย่างแม่นย ามา
โดยตลอด 

 คณุอมัพร จรรยางาม ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพิ่มเติมว่า การท่ีราคาน า้มันเพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ
เพิ่มขึน้นีเ้ป็นความเสี่ยงของบริษัทหรือไม่ การท่ีสงัคมไทยเร่ิมเปลี่ยนเป็นสงัคมผู้สงูอายมุากขึน้ เป็นความเสี่ยงของ
บริษัทหรือไม่ และบริษัทมีความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือไม่ 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงว่า กรณีราคาน า้มนัปรับสงูขึน้ไม่ได้มีผลกระทบกบัต้นทนุการก่อสร้าง กรณี
สงัคมไทยมีคนสงูอายมุากขึน้ เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาล หรือผู้ ถือหุ้นทกุท่านต้องสนบัสนนุให้เกิดอตัราการเกิด ให้มีการ
แต่งงานกันมากๆ และเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทได้ท าการพฒันาตลอดเวลา โดยบริษัทมีโปรแกรมและ
ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจดัการและงานก่อสร้างที่พฒันาเอง ซึง่ลดคา่ซือ้ซอฟต์แวร์ท่ีแพงและช่วยท าให้ท างานได้
เร็วขึน้ 

  คุณจินนกร สินเสริญ ผู้ รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมว่า จุดแข็งของบริษัทท่ีจะสามารถแข่งขันใน
อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง และบริษัทมีจุดดึงดดูในการตลาดกับลกูค้าจีนอย่างไรบ้าง เน่ืองจากเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมี
ก าลงัซือ้มาก 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงว่า จดุเดน่ของบริษัทคือการท่ีบริษัทพฒันาคอนโดมิเนียมแบบท่ีมีการบริการ
ครบวงจร เพ่ือความสะดวกสบายของลกูค้า มีร้านอาหารต่างๆ แบบครบวงจร อีกทัง้ คอนโดมิเนียมของบริษัท
ตัง้อยู่ในท าเลท่ีมีความต้องการสงูมากอยูแ่ล้ว ท าให้ขายได้ง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็นท าเลท่ีทองหลอ่ พญาไทและพร้อม
พงษ์  

 ในส่วนของกลุ่มลูกค้าจีน ท่ีมีฐานะ ส่วนใหญ่มักบริหารเงินโดยการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น การท่ีคน
ฮ่องกงชอบซือ้ท่ีดินในประเทศองักฤษ และตอนนีค้นจีนก็เร่ิมเข้าซือ้ท่ีดินในประเทศไทยแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะคนจีนมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลงัพฒันาซึง่คา่เงินบาทจะสงูขึน้ในอนาคต และรายได้จากคา่เช่า
รายปี (rental yield) ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ผลตอบแทนประมาณอัตราร้อยละ 4-5 ซึ่งสูงกว่า
ประเทศอ่ืนๆ เช่น องักฤษ ทัง้นี ้บริษัทมีฝ่ายขายที่ตดิตอ่ประสานงานกบัลกูค้าไต้หวนั มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์  และ
มาเลเซีย ให้กบับริษัทและบริษัทยงัมีตวัแทนรายใหญ่ท่ีเซ่ียงไฮ้ ปังก่ิง และ สิงคโปร์ ท่ีช่วยท าการตลาดอีกด้วย  
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 ประธานฯ เชิญคณุสหสั ตรีทิพยบตุร  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชีแ้จงท่ีประชุม
เก่ียวกบัความเส่ียงของบริษัทเพิ่มเตมิ  

 คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ชีแ้จงวา่ ในฐานะอดีตผู้บริหารความเสี่ยงในธนาคารและกรรมการอิสระ ความเสี่ยง
ท่ีบริษัทให้ความส าคญัคือ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน  โดยการบริหารเงินต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ขาด
แคลนกรณีท่ีเกิดวิกฤตทางการเงิน ซึง่หากท่านผู้ ถือหุ้นได้ติดตามการบริหารเงินของบริษัทจะสงัเกตได้ว่า บริษัทมี
การบริหารเงินโดยการใช้ตราสารทางการเงิน ผลิตภณัฑ์ทกุชนิดของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทมี
สดัส่วนหนีส้ินต่อทุนอยู่เกณฑ์ท่ีค่อนข้างดีมาโดยตลอด ทัง้ๆ ท่ีบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในส่วนของเร่ือง
ก าลงัซือ้ของลกูค้าท่ีอาจลดลง บริษัทรับรู้ประเด็นในเร่ืองนี ้จึงเห็นได้ว่าบริษัทพฒันาโครงการตามความต้องการ
ของลกูค้าจากผลการส ารวจ โดยเร่ิมจากโครงการขนาดเล็กก่อนและคอ่ยๆ ขยายโครงการตามความต้องการและ
ตอนนีบ้ริษัทก็ได้ร่วมมือกบั partner ญ่ีปุ่ นและจีนเพ่ือขยายฐานความต้องการในทกุระดบั แตเ่หนือสิง่ใด บริษัทจะ
ยืนหยดัได้ต้องมีบุคลากรท่ีดี ซึ่งหากผู้ ถือหุ้นได้ตรวจสอบประวตัิการท างานของกรรมการ พนกังานของบริษัทจะ
พบว่า ทุกท่านมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
ดแูลบริษัทอยูต่ลอดเวลา    หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมี
ข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จงึชีแ้จงวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้จดัท างบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรูปแบบ CD-ROM และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

 ทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงักลา่วได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว  

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท เป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คุณพีระพงศ์ จรูญเอก สรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตามตาราง ดงันี ้
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หน่วย: บาท 

รายการตามงบการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์รวม 22,925,359,055 6,758,405,578 

หนีส้ินรวม 16,512,866,057 4,014,912,969 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,412,492,998 2,743,492,609 

รายได้รวม 9,987,720,856 3,199,044,744 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เงินได้ 

2,603,350,879 801,682,986 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,020,882,921 637,563,443 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 1.26 0.41** 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

  คณุอมัพร จรรยางาม  ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ก าไรสทุธิตอ่หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 0.41 
บาทตอ่หุ้นและก าไรสทุธิตอ่หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 1.26 บาทตอ่หุ้น ค านวณตามมาตรฐานบญัชี
เดียวกนัหรือไม่ 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าบริหาร”) ชีแ้จงว่า ก าไรสทุธิ ทัง้ 2
รายการค านวณ จากมาตรฐานบญัชีเดียวกนั 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว
ดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,068,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 246 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,068,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึง
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนี ้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก
เงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล  

 ดงันัน้ บริษัทจงึจ าเป็นต้องด าเนินการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 47,179,016.70 
บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2560 รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน  102,467,759.11 บาท ซึ่งคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 ส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหกัส ารองตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

 จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ท่ีผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 
2,416,224,434.20 บาท และคงเหลือก าไรสะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
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2,394,745,178.27 บาท ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทงวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2560 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้ น ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 
896,255,291.25 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตามท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุม ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระ
เต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวมกับจ านวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 5
และ ESOP WB ครัง้ที่ 2 ท่ีได้มีรอบการใช้สิทธิไปเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (ก่อนวนั XD) ซึง่เป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล บริษัทจึงขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกันส าหรับหุ้นใหม่ท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP 
ได้แก่ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.55 บาท ตอ่หุ้น  

 นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
10/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2560 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
หรือคดิเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 81,314,867,35 บาท  

 ดงันัน้ อตัราการจ่ายปันผลในปี 2560 ทัง้สิน้ จงึคิดเป็นร้อยละ 40.64 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึง่สงูกวา่ก าหนดขัน้ต ่าแตไ่ม่เกินกวา่นโยบายของบริษัท 

 ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัขึน้เคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ดงันี ้

 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2560 ได้มีมตอินมุตัิให้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญั (ORI-W1) จ านวนไม่เกิน 406,574,337 หุ้น ซึง่ผลจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้น
ได้รับการจดัสรรทัง้สิน้จ านวน 406,573,990 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัเก้าร้อยเก้าสบิหุ้น) จงึยงัคง
มีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการจดัสรรอีกจ านวน 347 หุ้น เน่ืองจากบริษัทยงัมีหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบียน
ไว้   

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 173.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,594.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,024,677,420.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือ
รับรองการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  จ านวน 347 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 ทัง้นี ้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. โดยขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดงันี ้ 

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,024,677,420.50 บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ด
        พนัสี่ร้อยยี่สบิบาทห้าสบิสตางค์) 
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 แบง่ออกเป็น        2,049,354,841 หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้าหม่ืนสี่
        พนัแปดร้อยสี่สบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                            0.50   บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั                 2,049,354,841   หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้าหม่ืนสี่
        พนัแปดร้อยสี่สบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           -     หุ้น ( - )” 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 173.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,594.50  บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,024,677,420.50 บาท โดยวิธีการตดั
หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรับรองการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1) จ านวน 347 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
  ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
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ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือ (1) เป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทให้มีความตัง้ใจในการท างานเพ่ือประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น และ (2) สร้าง
แรงจงูใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากให้ท างานให้กบับริษัทต่อไปใน
ระยะยาว จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว จ านวน 8,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตาม
สาระส าคญัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย (ESOP Warrant : ORI-WC) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยดงักลา่ว จ านวน 8,000,000 
หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ และเง่ือนไข
ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทดงักลา่ว 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,435,351 98.3135 

ไม่เห็นด้วย 20,631,977 1.6855 

งดออกเสียง 11,620 0.0009 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
  ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
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 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือเป็นการรองรับการจ่าย
ปันผลและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) บริษัทจงึมีความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 4,000,000 บาท  จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,049,354,841 หุ้น มลูคา่หุ้น
ละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

 ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. โดยขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,028,677,420.50 บาท (หนึ่งพันย่ีสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืน
        เจ็ดพนัสี่ร้อยย่ีสิบบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น        2,057,354,841 หุ้น (สองพนัห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืน
        สี่พนัแปดร้อยสี่สบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                            0.50   บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั                 2,057,354,841   หุ้น (สองพนัห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืน
        สี่พนัแปดร้อยสี่สบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           -     หุ้น ( - )” 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
บริษัทอีกจ านวน 4,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้ น โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
8,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,446,971 98.3145 

ไม่เห็นด้วย 20,631,977 1.6855 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
  ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ จะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
(ESOP Warrant) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,028,677,420.50 แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น (แปด
ล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 7  

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WC)  

โดยขอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ
ก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว  
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(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

(3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตัง้
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาตา่งๆ และ  

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการย่ืนค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่ง
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 
ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,435,351 98.3145 

ไม่เห็นด้วย 20,631,977 1.6855 

งดออกเสียง 11,620 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการของบริษัทท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 คน ดงันี ้

(1) นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ 

(2) นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 

(3) นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ 

(4) นางอารดา จรูญเอก กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นวา่ เน่ืองจากกรรมการ
ทัง้ 4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้
ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่ากรรมการทัง้ 4 คน มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่
เก่ียวข้อง และส าหรับผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง และนายอธิพงศ์ 
อมาตยกลุสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิความเป็น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึง่มีรายละเอียดเทา่กบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท การเป็น
กรรมการในบริษัทอ่ืนของนางสาวสจุารี จนัทร์สว่าง นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอาร
ดา จรูญเอก ซึง่เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
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กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใส บริษัทเชิญกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม
เป็นการชั่วคราวในระหว่างท่ีบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระนีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็น
อิสระ 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 4 คน คือ (1)         นางสาว
สจุารี จนัทร์สว่าง (2) นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ (3) นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ (4) นาง
อารดา จรูญเอก กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

9.1 นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

9.2 นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

9.3 นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,218,236,548 99.5227 

ไม่เห็นด้วย 5,842,400 0.4773 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

9.4 นางอารดา จรูญเอก 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
  ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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 พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้อง
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท  โดยค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มี
รายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
          หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 
 
2) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
          หน่วย : บาท 

คณะกรรมการ 
ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

15,000 15,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 15,000 10,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - 
  
 ทัง้นี ้ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุไม่วา่กรณีใดๆ 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
  มาประชมุ 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการพเิศษ (โบนัส) ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิเศษ 
หรือ Bonus ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งคณะกรรมการ โดยท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วนัน้ ได้ยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาด
ของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีมีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
กรรมการทกุทา่นส าหรับปี 2560 จะรวมกนัเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 4,040,000 บาท  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการพิเศษ (โบนสั) 
ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 4,040,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาจดัสรรให้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการพิเศษประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการพิเศษประจ าปี 2560 ดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
  มาประชมุ 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึง
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี 
ประจ าปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1. นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ  

2. นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 และ/หรือ  

3. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6011 

 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 2,300,000 บาท (สอง
ล้านสามแสนบาท) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้
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ค่าสอบบัญชี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

คา่สอบบญัชี 2,300,000 บาท 2,000,000 บาท 

คา่บริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 

 

 ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทไม่มีสว่นได้เสียกบั
บริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
แก่บริษัทแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561
  ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,222,489,108 99.8701 

ไม่เห็นด้วย 1,589,840 0.1299 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
  ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึง
รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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 คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด 
ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ 
ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้ นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 
(perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
มีดงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค์ เพ่ือน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี ้หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นควร 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทกุประเภทและทกุรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อย
สิทธิ มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้  มีหรือไม่มีวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย
ในแตล่ะคราว 

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มลูค่ารวมของหุ้น
กู้  

ไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท (เม่ือรวมกบัวงเงินเดิมตาม
มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว บริษัทจะมีวงเงินส าหรับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบนัหุ้นกู้ ท่ีออกจ าหน่ายและยังมิได้ไถ่
ถอนมีจ านวนทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้ เม่ือรวมครัง้นี ้จ านวน 3,800 ล้าน
บาท) 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอหุ้ นกู้ เพ่ือ
ทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจ านวนเงินต้นคงค้าง
ทัง้หมดของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกิน
วงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  
และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคบัของประกาศคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายขุองหุ้นกู้  ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขานในแต่ละครัง้ โดย
สามารถก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนก าหนดครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบ
ก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) 

การเสนอขาย 
(1) เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/

หรือในลกัษณะหมนุเวียน (revolving)  
(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือ

ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ในตา่งประเทศ ในคราวเดียวกนัหรือ
ต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง 
กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่
ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนก าหนดใน
กรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ 

มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจ ดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อัตราดอกเบีย้ 
อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็น
คราวๆ โดยเม่ือหุ้นกู้ จ านวนใดจ านวนหนึ่งครบก าหนด ก็สามารถออกและเสนอ
ขายใหม่ได้ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และ
จดัสรร 

2) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนั
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือ 
บคุคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอ่ืน
ใดตามท่ีเห็นควร 
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3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดตอ่
ให้ข้อมูลย่ืนเอกสารหลกัฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ดังกล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้น
กู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่
ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) มีประกนั
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยาย
กิจการ ตามท่ีเสนอ  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

 คณุจินนกร สนิเสริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ (rating) 
ของหุ้นกู้  

 คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จ้งว่า ปัจจบุนัไม่ได้มีการจดัท า rating ส าหรับหุ้นกู้  แต่บริษัทได้จดัท า rating 
องค์กรโดย rating ของบริษัท ณ ปัจจบุนั คือ BBB- โดยแนวโน้มอนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ (stable) 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้าน
   บาท ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,692 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 256 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
  ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 14 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      

 ก่อนเข้าวาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุเก่ียวกบันโยบายการต่อต้าน 
corruption ของบริษัทซึง่ได้มีการน าเสนอในท่ีประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้นมาตลอด ว่าส าหรับปี 2561 บริษัทมีแผนท่ีจะเข้า
ร่วมกบัองค์กรท่ีดแูลด้านนีอ้ยา่งเป็นทางการ   

  ส าหรับวาระท่ี 14 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้
ตอ่ท่ีประชมุ  

 ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้วา่ 
เม่ือท่ีประชมุพจิารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือ
หุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก 
และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาตอ่ท่ีประชมุ ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละ
เวลาเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ท่ีประชมุและขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจาปี 2561 

ปิดประชมุ เวลา 16.28 น. 

      

(นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี)      
                                                      ประธานท่ีประชมุ               
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           (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 
           เลขานกุารท่ีประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                                                                                                                                    


