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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

ของ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี 20 กนัยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5) คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 

6) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

7) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

8) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

9) คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส 

2) คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3) คณุวาริศา วาระแก่นทราย เลขานกุารบริษัท  
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ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

คณุสวิตา ปีตะวรรณ   บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย คณุภทัราภา พฒันาภรณ์ ผู้ด าเนินการ
ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   331,575,000.00 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    330,141,156.50 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน    660,282,313 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ     0.50 บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวันท่ี 10 
สิงหาคม 2559 (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้ นในวันท่ี 11 
สิงหาคม 2559  

การประชุมในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 27 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 58 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 435,203,705  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
65.9118 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนด
เก่ียวกับองค์ประชุมว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชมุ ผู้ด าเนินการได้เรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ 
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ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ี
บริษัทจดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ี
ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แตมี่การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบั
ทกุครัง้  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉนัทะ
ให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของ
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดย
แยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ือง
นัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยใน
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กรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่น
ผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้อง
ประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ
ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เทา่กนั 

7.  ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุคณูณิชา ศรีมนเทียร เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการ
ซกัถาม แจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นด้วยทกุครัง้ 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ขอความ
กรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความ
กรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จงึขอความกรุณาผู้
ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้
อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

หลังจากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประชุม และ คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) จึง
แถลงว่าในการประชุมครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดใน
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้วจึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ดงันี ้

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ
งวดคร่ึงแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 68,669,360.55 
บาท ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยปิดสมดุทะเบียนใน
วันท่ี 1 กันยายน 2559 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันท่ี 12 กันยายน 2559 โดยท่ีประชุม
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งการของบริษัท 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 และได้จดัท ารายงานการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 ซึ่งประชุม
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  
5 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 441,096,870 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 100 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 67 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 441,096,970 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตั ิการเปลี ่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทโดย
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท  

จากเดิม 
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เป็นดงันี ้

    

 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ
สงสยัใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตั ิการเปลี ่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทโดย
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 441,096,870 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 100 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 67 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 441,096,970 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับตราประทบัของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกับ
ตราประทบัของบริษัท สืบเน่ืองจากการที่บริษัทจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท รายละเอียด
ดงัปรากฏในวาระที่ 2 ดงันัน้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทข้างต้น บริษัทต้อง
ด าเนินการแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบงัคบั ข้อ 46. ของบริษัทเกี่ยวกับตราประทบัของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความ
ดงัต่อไปนีแ้ทน 

  ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกับตราประทบัของ
บริษัท และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกับตราประทบัของบริษัท ทัง้นี ้
ให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท
เก่ียวกบัตราประทบัของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการ
ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 441,096,870 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 100 0 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 67 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 441,096,970 เสียง 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการ
บญัชี (“คุณกนกไพลิน”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุกนกไพลิน ชีแ้จงต่อที่ประชุม ดงันีส้ืบเน่ืองจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้มีการวางแผนระยะยาวในการระดมเงินทนุและปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้เหมาะสม โดย

เร่ิมต้นจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ท าให้บริษัทฯ มี
สดัส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากร้อยละ 85 ในปี 2557 เหลือเพียงร้อยละ 48 ในปี 2558 เมื่อภาพรวม
โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มัน่คงขึน้ ท าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเพื่อลงทนุพฒันาโครงการได้
เพิ่มขึน้  
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หลงัจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  บริษัทฯ เร่ิมมีช่องทางในการระดมทนุ
ท่ีหลากหลายมากขึน้ โดย บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการระดมทนุเพิ่มเติมจากการออกตัว๋แลกเงิน (B/E) ซึ่งเป็นช่องทาง
ท่ีท าให้นกัลงทนุรู้จกับริษัทฯ มากขึน้ อีกทัง้ ยงัเป็นแหล่งเงินทนุท่ีมีต้นทนุเงินทนุต ่ากว่าเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน 
ซึ่งหากเปรียบเทียบในช่วงก่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีต้นทนุในส่วนของเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินสงูสดุ
ที่ร้อยละ 7 ต่อปี ในขณะที่ต้นทนุเงินทนุของการออกตัว๋แลกเงิน (B/E) อยู่ในระดบัร้อยละ 4.0-4.5 ต่อปี จาก
ต้นทนุเงินทนุของตัว๋แลกเงินที่ต ่าดงักล่าว เป็นฐานท าให้บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินได้ลดลงอยู่ในระดบัร้อยละ 5 ต่อปี 

จากข้างต้น เม่ือบริษัทฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในกลุ่มนกัลงทนุจากการออกตัว๋แลกเงินในช่วง
หลายเดือนที่ผ่านมา (ใช้ระยะเวลาเกือบ 1 ปี) และ ช่วงจงัหวะที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดมีแนวโน้มเร่ิมขยบัตวั
สงูขึน้ในปีหน้า ทีมผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าเป็นจงัหวะที่เหมาะสมที่จะออกหุ้นกู้  เพื่อรักษาระดบัต้นทนุเงินทนุท่ี
ต ่านีไ้ว้ในระยะยาว โดยคาดการณ์ประมาณร้อยละ 4.0-4.5 ต่อปี (ต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี) และ เพื่อเป็นการ
เปลี่ยนหนีส้ินระยะสัน้เป็นหนีส้ินระยะยาว ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง เพิ่มโอกาสในการลงทนุให้แก่บริษัทฯ ในระยะ
ยาว 

โดย จากประมาณการ ณ สิน้ปี  2559 หลงัจากการออกหุ้นกู้  บริษัทคาดว่าบริษัทจะมี
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) อยู่ในระดบั 1.7-1.9 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ 
ยงัคงมีการลงทนุอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงควบคมุอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่
เกิน 2 เท่า ไม่เกินกว่าท่ีสถาบนัการเงินผู้ ให้สินเช่ือก าหนด 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์และวางแผนเพื่อควบคมุ
ให้ D/E ratio อยู่ระดบัที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบนัการเงินผู้ ให้สินเชื่อ ตลอดจนสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับนกัลงทนุอย่างเป็นล าดบั เช่น การออกตัว้แลกเงิน (B/E) ส าหรับการลงทนุระยะสัน้ และการ
ออกหุ้นกู้ส าหรับการลงทนุในระยะยาวเพื่อวตัถปุระสงค์ในการรักษาภาพรวมของต้นทนุเงินทนุของบริษัทในระ
ยาว 

ดงันัน้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/
ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนด
ไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2 ,000 ล้านบาท เพื่อน าเงินที่ได้มาใช้การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ  ช าระหนีร้ะยะสัน้บางส่วน 
และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด  ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืน
เงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  

วงเงิน : มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไว้ไม่เกิน  2,000 
ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า  

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณี
จ ากัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจ
แบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  

อาย ุ: ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยู่กับเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละครัง้  

เง่ือนไขอื่น ๆ : ข้อจ ากัดและเง่ือนไขอื่นๆของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกใน
แต่ละครัง้ มลูค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและ
เสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง
ใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และมอบอ านาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการ
ก าหนดหรือเปลี ่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผู้จดั
จ าหน่ายและรับประกันการจดัจ าหน่ายการเข้าท าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือ
สญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ 
กับส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ และมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเตมิ ดงันี ้

คณุสรุเชษฐ์ วินิยกูล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ( “คุณสุรเชษฐ์”) 
สอบถามว่า วตัถปุระสงค์ในการน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ไปใช้คืออะไร บริษัทจะน าเงินดงักล่าวไปใช้ใน
กิจการส่วนใดเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น การซือ้ท่ีดินเพ่ือลงทนุในอนาคต  

คณุกนกไพลิน ชีแ้จงวา่ บริษัทมีวตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้ดงันี ้

1.) ส าหรับใช้คืนหนีร้ะยะสัน้บางสว่น 
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2.) เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

3.) เพ่ือเป็นเงินลงทนุทัง้ในสว่นการวางเงินมดัจ าท่ีดินและเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้วิธีการวางเงินมัดจ าท่ีดิน และเจรจาต่อรองระยะเวลาการโอน
กรรมสิทธ์ิยาว 1-2 ปี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง และ มีโอกาสในการเลือกซือ้ท่ีดิน
เพ่ือพฒันาโครงการในอนาคตเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตามในช่วงระหวา่งเจรจาซือ้ท่ีดิน บริษัทฯ มี
แผนบริหารการใช้เงินโดยสามารถน าเงินสดท่ีเหลือจากการออกหุ้นกู้ ไปใช้แทนการเบิกใช้
วงเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน เพ่ือบริหารภาพรวมให้บริษัทฯ มีต้นทนุเงินทนุต ่าท่ีสดุ  

คณุสรุเชษฐ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีจะได้รับอัตราผลตอบแทนอยู่ท่ีประมาณ 4% จะต้องมีการจัดอนัดบัเครดิตความน่าเช่ือถือ 
(Credit Rating) อยู่ท่ีประมาณ BBB+ หรือ  A-  จึงขอสอบถามว่าหุ้นกู้ ของบริษัทได้มีการจดัอนัดบัความเช่ือถือ
หรือไม่ และอยูใ่นระดบัใด 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (“คุณพีระพงศ์”) ชีแ้จงว่า หุ้นกู้ของบริษัท
ได้ผ่านการจัดอันดับความเช่ือถือโดยทาง TRIS แล้ว โดยมีอันดับอยู่ท่ี BBB- (Stable) ส่วนการท่ีบริษัทคาดว่า
อัตราผลตอบแทนของการออกหุ้นกู้ จะอยู่ท่ี 4% นัน้เป็นการประมาณการของฝ่ายจัดการ โดยอัตราเฉลี่ยของ
ผลตอบแทนจะอยูท่ี่ประมาณ 4.20-4.50 %  

คณุสรุเชษฐ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัท
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)  แล้ว บริษัทจะสามารถเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นกัลงทนุราย
ย่อยได้แต่ผลตอบแทนอาจจะต ่ากว่าการเสนอขายให้แก่นกัลงทนุรายใหญ่หรือนกัทนุสถาบนั ไม่ทราบว่าทาง
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นกัลงทนุรายย่อยหรือไม่  

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นกู้ เป็นการทัว่ไป (Public Offering) ซึง่จะเป็น
การเสนอขายให้กบันกัลงทนุรายย่อยและนกัลงทนุสถาบนั โดยสรุปแล้ว การออกหุ้นกู้จะท าให้บริษัทสามารถลด
ต้นทนุทางการเงินได้ และมีแนวโน้มว่าดอกเบีย้และ/หรือผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในตลาดเงินจะมีการปรับตวัสงูขึน้ 
ดงันัน้ การที่บริษัทสามารถรักษาต้นทนุเงินทนุสว่นนีไ้ด้ถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี โดยบริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้
อีกสว่นหนึ่งไปใช้ในการซือ้ท่ีดินส าหรับการขยายกิจการ 
  คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น (“คุณอนุ”) สอบถามว่า ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ ไม่หมด จะ
ท าให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E ratio) เพิ่มเป็นเท่าไหร  คุ ณ
พีระพงศ์ ชีแ้จงว่า หากบริษัทเสนอขายหุ้นกู้  2,000 ล้านบาท ในปี  2559 บริษัทจะมี D/E ratio อยู่ที่ประมาณ  
1.7 เท่า และในปี  2560 บริษัทจะมี D/E ratio อยู่ที่ประมาณ 1.9  เท่า โดยบริษัทจะแบ่งการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ออกเป็น 2 ช่วง คือ ในปี 2559 บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่ประมาณ 1,000-1,500  ล้านบาท 
และจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนท่ีเหลือในปี 2560 
  คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทยังมีวงเงินท่ียังสามารถขอสินเช่ือกับทางธนาคารใช่
หรือไม่ 
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  คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงวา่ บริษัทยงัมีวงเงินเหลือส าหรับการขอสนิเช่ือกบัทางธนาคารอยู ่และในการ
คิดค านวณ D/E ratio ได้มีการเอาส่วนของ  Project Finance มารวมแล้ว 
  คณุอน ุสอบถามเพิ่มเติมว่า เม่ือคาดการณ์ว่าดอกเบีย้เงินกู้จะปรับตวัสงูขึน้ และทางบริษัทยงัมี
เคร่ืองทางการเงินอื่นๆ ที่บริษัทสามารถใช้ได้ เช่น การเพิ ่มทนุ หรือการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
(Warrant) บริษัทมีแผนการท่ีจะใช้เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ หรือไม่  

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า การท่ีบริษัทเลือกการออกหุ้นกู้นัน้ เน่ืองจากบริษัทยงัมี D/E ratio เพียง
พอท่ีจะสามารถออกหุ้นกู้ ได้ สว่นการใช้เคร่ืองทางการเงินอ่ืนๆ เช่น การเพิ่มทนุ หรือการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้น (Warrant) บริษัทจะน าไปพิจารณาอีกครัง้ หากบริษัทจะมีการขยายกิจการเพิ่มเติม  
  คุณอนุ สอบถามเพิ่มเติมว่า การท่ีบริษัทออกหุ้นกู้ เพ่ือน าเงินไปให้ในการซือ้ท่ีดินหรือขยาย
กิจการแสดงว่า บริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทจะเติบโตในช่วง  2-3 ปีข้างหน้าใช่หรือไม่ เน่ืองจากมี
แนวโน้มวา่จะเกิดฟองสบูส่ าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
  คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานครบริษัทมีการขยายการลงทนุตามโครงสร้าง
พืน้ฐาน (Infrastructure) ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ในส่วนของต่างจังหวดั บริษัทมีการขยายการลงทุนใน
จงัหวดัชลบุรี ท่ีอ าเภอศรีราชา และอ าเภอแหลมฉบงั ซึ่งมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงู และมีโครงสร้างพืน้ฐาน 
(Infrastructure) โดยในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลมีการออกแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานพอสมควร ทัง้รถไฟฟา้เส้นทาง
ใหม่ 3 สาย และสายต่อขยาย ซึง่สอดคล้องกบัโครงการลงทนุของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการพฒันาโครงการที่ราคาไม่สงู
มากนักและมีภาพลักษณ์ท่ีดี แบบ  affordable premium condominium เพ่ือมาแทนท่ีโครงการทาวเฮาส์รอบ
กรุงเทพมหานคร  

บริษัทฯ มีความเห็นว่า การท่ีรัฐบาลมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานนัน้เป็นปัจจัยหลกัท่ีท าให้
ราคาท่ีดินกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับตัวสูงขึน้ ท าให้การพัฒนาโครงการแนวราบเป็นไปได้ยากขึน้ 
อย่างไรก็ดี เน่ืองจากท่ีอยู่อาศัยเป็น 1 ในปัจจัย 4 ท่ีจ าเป็น ดังนัน้คนรุ่นใหม่จึงหันมาซือ้คอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้ 
บริษัทจงึได้เน้นการพฒันาโครงการท่ีตรงตอ่ความต้องการของผู้ซือ้  
   หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่
เกิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกัน 
มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือใช้การด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ช าระหนี ้
ระยะสัน้บางสว่น และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียน ตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 441,096,870 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 100 0 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 67 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 441,096,970 เสียง 

หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดไว้ว่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  

คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น (“คุณธารา”) สอบถามวา่  
1. บริษัทได้พิจารณาสัดส่วนการลงทุนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด

อย่างไร ส าหรับการลงทนุในต่างจงัหวดั บริษัทได้มีการพิจารณาหรือไม่ว่าจะลงทนุในพืน้ท่ี
ซึง่มีระยะหา่งจากกรุงเทพมหานครก่ีกิโลเมตร 

2. บริษัทได้มีการเปรียบเทียบสถานะการลงทนุกับบริษัทคู่แข่งหรือไม่ และบริษัทจะสามารถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้อยา่งไร 

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงวา่ 

1. เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาโครงการตามโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ตามแนว
รถไฟฟา้สว่นตอ่ขยาย ดงันัน้การลงทนุในตา่งจงัหวดัของบริษัทจงึมีเพียงการลงทนุในจงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นจงัหวดัที่
มีอตัราก าลงัซือ้ท่ีคอ่นข้างสงู และมีรายได้ตอ่หวัอยู่ในอนัดบั 3 หรือ 4 ของประเทศ ปัจจบุนับริษัทจงึมีการลงทนุใน
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ซึ่งได้แก่ จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดันนทบรีุ) และจงัหวดัชลบรีุ โดยมีสดัส่วน
การลงทุนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลร้อยละ 70 และการลงทุนในจังหวัดชลบุรีร้อยละ 30 ส าหรับการ
ลงทุนในจังหวัดชลบุรี บริษัทเน้นการลงทุนในเขตอ าเภอแหลมฉบัง และอ าเภอศรีราชา โดยลงทุนโครงการ
คอนโดมิเนียมบริเวณท่ีมีแหล่งงานขนาดใหญ่ ทัง้นี ้บริษัทศึกษาข้อมูลจากผลงานวิจัยว่า พนักงานบริษัทซึ่งมี
ความสามารถในการซือ้ท่ีอยู่อาศัยในจังหวดัชลบุรีมีความต้องการท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม มากกว่า
ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบ้านจดัสรร  

โครงการของบริษัทในจงัหวัดชลบรีุได้รับการตอบรับท่ีดี โดยขณะนีบ้ริษัทมีท่ีดินเหลือเพียง 
1 แปลงท่ียงัไม่ได้ท าการพฒันา อย่างไรก็ดี ในระหว่างนีบ้ริษัทจะยงัคงเน้นการลงทนุในแถบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามแนวรถไฟฟ้าก่อน  โดยจากเดิมท่ีบริษัทมีการลงทุนเฉพาะในแถบชานเมือง บริษัทมีการลงทุน
เพิ่มขึน้เพ่ือแบ่งส่วนแบ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแถบใจกลางเมือง (Midtown) และย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
(Central Business District หรือ CBD)  

ปัจจบุนั บริษัทก าลงัจะมีการเปิดโครงการแถบ Midtown คือ โครงการ นอตติง้ ฮิลล์ เจริญ
กรุง และแถบ CBD คือโครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร ในเดือนตลุาคม 2559 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีดี
ของบริษัท 

2. ส าหรับจุดยืนทางการตลาดของบริษัท (Brand Positioning) บริษัทได้ก าหนดจุดยืน
ของโครงการบริษัทไว้เป็น Affordable Premium Condominium โดยโครงการของบริษัทต้องเป็นโครงการท่ีลกูค้า
ต้องการและสามารถเป็นเจ้าของได้โดยมีราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากหากโครงการของบริษัทเป็นโครงการท่ีมีราคา
ถูกแต่มีรูปลักษณ์ท่ีไม่ดี หรือหากบริษัทพัฒนาโครงการตามแนวรถไฟฟ้าแต่ลูกค้าไม่สามารถเป็นเจ้าของได้
เน่ืองจากราคาสูงเกินไป ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของบริษัท โอกาสทางธุรกิจของบริษัท คือการเน้นพัฒนา
คอนโดมิเนียมท่ีรูปลกัษณ์และราคาท่ีสามารถจบัต้องได้ 

คุณธารา สอบถามว่า ในการบริหารจัดการคอนโดมิเนียม บริษัทมีการตัง้เป็นหน่วยงานหรือ
บริษัทท่ีดแูลเร่ืองดงักลา่วเหมือนกบัทาง LPN หรือไม่ หากไม่มีบริษัทมีความเห็นอยา่งไรกบัการด าเนินธุรกิจด้านนี ้

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงวา่ เรามีบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ช่ือว่า บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์
ตี ้โซลชูัน่ จ ากดั (“พรีโมฯ”) เป็นบริษัทท่ีดแูลการบริหารงานนิติบคุคลอาคารชดุ และเป็นตวัแทนรับขายและปลอ่ย
เช่าห้องชุดให้ทางลูกค้า โดยพรีโมฯ ได้ด าเนินธุรกิจด้านนีต้ัง้แต่บริษัทเร่ิมตัง้โครงการแรกและได้ด าเนินธุรกิจ
ตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั  

นอกจากนีบ้ริษัทประสบความส าเร็จพอสมควรในตลาดนกัลงทนุท่ีซือ้คอนโดมิเนียมเพื่อปล่อย
เช่า โดยบริษัทมีลกูค้าประเภทนีใ้นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 เน่ืองจากบริษัทเน้นการขายโครงการให้แก่ผู้อยู่
อาศยัจริง (end user) มากกวา่การลงทนุเพ่ือขายตอ่  

ส าหรับพรีโมฯ บริษัทได้มีการวางแผนธุรกิจในระยะยาวให้กับพรีโมฯ  โดยมีธุรกิจพืน้ท่ีเช่า 
(Mall) เร่ิมท่ี Origin District ศรีราชา บนพืน้ท่ีประมาณ 2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม และ 
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โรงแรม ดงันัน้ธุรกิจของพรีโมฯ จึงมีทัง้งานบริหารงานนิติบคุคล ตวัแทนขายและปลอ่ยเช่า รวมถึงพืน้ท่ีเช่า (Mall) 
ปัจจบุนับริษัทได้มีการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อมาศกึษาและจดัท าแผนงานเพื่อน าพรีโมฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคาดวา่อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น (“นายศักดิ์ ชัย”) สอบถามว่า บริษัทมีโครงการตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือไม่ และจากท่ีมีข่าวว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีปัญหา มีการลด
ราคาห้องชดุลงเป็นจ านวนมาก คาดวา่จะมีผลกระทบกบับริษัทหรือไม่ อยา่งไร 

 คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า บริษัทมีโครงการ  1 โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีอยู่ระหว่าง
โอนกรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ นอตติง้ ฮิลล์ ติวานนท์ เป็นคอนโด  8  ชัน้ ริมถนนติวานนท์ ตัง้อยู่ห่างจากกระทรวง
สาธารณสุขประมาณ 500 เมตรและห่างจากสถานีกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 600 เมตร ปัจจุบันโอน
กรรมสิทธ์ิไปแล้วประมาณคร่ึงหนึ่ง  และมียอดขายประมาณร้อยละ 70 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้
ตามแผนและมีแนวโน้มจะสามารถคืนเงินกู้สินเช่ือได้ก่อนก าหนด 

นอกจากนีบ้ริษัทจะมีการเปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ ไนท์บริดจ์ ติวานนท์ ตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยโครงการตัง้อยู่ห่างจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 70  เมตร และจากการศึกษา
งานวิจัย สถานีตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแครายและกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ ใช้บริการมากท่ีสุดเป็น
อนัดบั 2 คือ ประมาณ 70,000 คนต่อวนั โดยลกูค้าเป้าหมายของบริษัทคือ แพทย์ในสาธารณสขุจงัหวดั ปัจจบุนั
บริษัทได้เปิดตวัโครงการมาแล้ว 2 เดือน และมียอดขายอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 40 ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายท่ีดีกว่า
ยอดขายเฉลี่ยของบริษัทอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ในแถบนี ้บริษัทมีความเห็นว่า ภาพรวมของตลาดอสงัหาริมทรัพย์
ในแถบนีอ้าจจะมีสภาวะ  over supply แตไ่ม่ได้เกิดจากความต้องการท่ีลดลงของลกูค้า แตเ่กิดจาก 3 ปัจจยัหลกั 
ได้แก่ (1) การเปิดใช้รถไฟฟ้าท่ีล่าช้ากว่าแผนประมาณ 2  ปี (2) ความไม่เช่ือมต่อของสถานีเตาปนูกบัสถานีบาง
ซื่อท าให้ลูกค้าเลื่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ และ (3) ความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือของสถาบัน
การเงิน ท าให้ผู้ประกอบการท่ีมีสินค้าเหลือท่ีต้องการกระแสเงินสดไปด าเนินโครงการต่อจึงใช้วิธีการปรับลดราคา
ขายแทนเพ่ือระบาย 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเห็นว่า ราคาท่ีดินในแถบแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่มีการปรับขึน้มา 2-
3  ปีแล้ว โดยราคาท่ีดินริมถนนอยู่ท่ีประมาณ 200,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งด้วยราคาดงักล่าวหากน าไปซือ้แถบ
สขุมุวิทจะได้ท าเลอยูก่ลางซอย และหากน าไปซือ้แถบอดุมสขุก็จะได้ท่ีดินท่ีอยูห่า่งจากสถานีเกิน  1 กิโลเมตร หรือ
หากน ามาซือ้ท่ีดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน เส้นจรัญสนิทวงศ์ ราคาอยู่ท่ีประมาณ 250,000 -300,000 บาท
ตอ่ตารางวา แต่ก าลงัซือ้ในแถบนีน้้อยกว่าแถบแคราย และวงศ์สว่าง ดงันัน้ ในการพฒันาโครงการ บริษัทจึงต้อง
ค านงึถึงราคาสนิค้าท่ีสามารถให้กลุม่เปา้หมายซือ้เป็นเจ้าของได้  

นายศกัดิช์ยั สอบถามวา่ บริษัทมีท่ีดินเปลา่ (Land Bank) มากน้อยเพียงใด  

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า ตอนนีไ้ด้มีการเตรียมท่ีดินเปล่าไว้ส าหรับโครงการปี 2560 ตามท่ีได้แจ้ง
ใน opportunity day วา่จะมีการเปิดโครงการประมาณ 14,000  ล้านบาท และมีโครงการท่ีจะเปิดตวัประมาณร้อย
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ละ  70  และในปี  2561 มีโครงการท่ีจะเปิดตวัประมาณร้อยละ 30 และคาดว่าหลงัจากออกหุ้นกู้ แล้วบริษัทจะ
สามารถเจรจาและซือ้ท่ีดินได้เพิ่มขึน้ 

นายอนุ สอบถามว่า บริษัทมี Backlog และยอดรับรู้รายได้ในปีนีป้ระมาณเท่าไหร่ และ
คาดการณ์เก่ียวกบัเติบโตของบริษัทเป็นอยา่งไร 

คุณพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 10,500 ล้านบาทและจะทยอยรอ
รับรู้รายได้จนถึงปี 2561 ในปีนีบ้ริษัทวางแผนจะมียอดรับรู้รายได้อยู่ท่ี 4,000  ล้านบาทโดยคาดว่าจะด าเนินการ
ให้รับรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ส าหรับปี 2560 บริษัทตัง้เป้ารับรู้รายได้โตขึน้จากปีนีร้้อยละ 50 คือ 6,000 ล้านบาท 
ปัจจุบันมี Backlog ส าหรับปีหน้าแล้วประมาณร้อยละ 70 หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนเร่ืองการเติบโต
อาจจะต้องพิจารณาภายหลงัจากการออกหุ้นกู้ เพ่ือมาซือ้ท่ีดินเพิ่มเตมิและจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 

นายศักดิ์ชัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการจัดส่งรายงานการประจ าปีนัน้ควรปรับปรุงให้
ทนัสมยัมากขึน้ เช่น การใส ่flash drive แทนการสง่แบบ CD-ROM   

ประธานฯกล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม 
พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมและขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  

 

ปิดประชุม เวลา 15.04 น. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 

 

ประธานท่ีประชมุ 

 

 

  

 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 
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