
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)   

496 หมู 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ของ  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (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 กรรมการบริหารความเสีย่งและ

ประธานอํานวยการ 

9) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์   กรรมการ 

10) คณุพส ุลิปตพลัลภ   กรรมการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุนิวติั ลมนุพนัธ์   กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  

 

 



 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม  

 1) คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

พฒันาธุรกิจ 

 2) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว   ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 3) คณุสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

1) คณุสวิตา ปีตะวรรณ 

2) คณุอมลวรรณ ชชัลิตวพงษ์ 

3) คณุวริษา โสภณพิศ 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด 

1) คณุวิสสตุา จริยธนากร 

2) คณุสนิุดา เอกแสงศรี 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 คณุปิยานุช บางสราพิทย์ ตวัแทนจากศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้ชีแ้จงด้านความปลอดภยัใน

การใช้สถานท่ีประชมุในวนันีแ้ละเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาววริษา โสภณพิศ ผู้ ดําเนินการ

ประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) เรียนแจ้งท่ีประชุมแก้ไขข้อมูลในหนังสือท่ีประชุม ดงันี ้1. แก้ไขวตัถุประสงค์และ

เหตผุลในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นการลดทุนโดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรับรองการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1) และ 2. แก้ไขช่ือวาระท่ี 11 

จากเดิมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการพิเศษประจําปี 2561 เป็นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการพิเศษ 

(โบนสั) ประจําปี 2560 

เร่ิมการประชุม 

 ผู้ ดําเนินการประชมุให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้



 

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,024,677,594 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 814,602,617 บาท 

• แบ่งออกหุ้นสามญัจํานวน 1,629,205,234 หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 16 

มีนาคม 2561 (Record Date)  

การประชุมในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจํานวน 

208 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 236 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 1,194,007,421 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.4188 

ของหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกําหนดเก่ียวกับองค์

ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 

หรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และคณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 90.9090 ของ

จํานวนคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบั

หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให้ปฏิบติัการลงคะแนน

เสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น 

เห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่าน ตอ่มติท่ีนําเสนอ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนน

ในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ

แต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง ซึง่บริษัทจะได้เรียนชีแ้จงถึงการลงคะแนน

เสียงสําหรับวาระนีต้อ่ไป 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง

ทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บ



 

บตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุ

ครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตมี่การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมมี่ลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือกํากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้

กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือ

หุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยก

ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนน

เท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. สําหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 9 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง ในวาระนีบ้ริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุก ทัง้ท่ี

ประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนโดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ี

ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลาํดบัถดัมา 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่อนุมติัในวาระ

นัน้ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไมนํ่ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

6. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของทา่น

ได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท กอ่นออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้ จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจงึอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไมเ่ท่ากนั 

8. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จํากดั ได้แก่ 

คณุอมลวรรณ ชชัลิตวพงษ์ เป็นพยานในการนบัคะแนน และอาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 ท่าน ร่วมเป็นพยาน

ในการนบัคะแนน 

 ทัง้นี ้คณุรัมภีรดา แข็งแรง ผู้ ถือหุ้น ได้อาสาร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั

วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ี

ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไป

สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ

สอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน

ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหาร

การประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีกําหนด 

หลงัจากนัน้ผู้ ดําเนินการประชมุจงึกลา่วแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แถลงวา่ในการ

ประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว

จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561  

ประธานฯ ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ซึง่ได้จดั

ให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ท่ีได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 



 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ได้จดัทํา

ขึน้อย่างถูกต้องและมีสาระสําคญัครบถ้วน จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,197,651,822 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 241 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,197,651,822 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัทให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทเป็นผู้ เสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

ผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 



 

บริษัทแบ่งกลุม่ธุรกิจเป็น 4 กลุม่ธุรกิจ คือ 1. Residential for sale โดยแบ่งเป็นธุรกิจคอนโดมิเนียม ซึง่บริษัท

ดําเนินการพฒันาแล้วทัง้หมด 45 โครงการ มีมลูค่าโครงการรวมประมาณ 56,000 ล้านบาทและธุรกิจบ้านจดัสรรซึง่

บริษัทเปิดโครงการบ้านจดัสรรแล้ว 1 โครงการ มีมลูคา่โครงการประมาณ 800 ล้านบาท 2. ธุรกิจท่ีบริษัทร่วมลงทนุกบั 

Nomura Real Estate Development ในรูปแบบของการกิจร่วมค้า โดยมีโครงการท่ีเป็นคอนโดมิเนียมทัง้หมด 5 

โครงการ มีมลูค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านบาท และมี 1 โครงการท่ีเป็นโรงแรม Service Apartment ในทองหล่อ มี

มลูค่าโดยประมาณ 2,500 ล้านบาท 3. ธุรกิจด้านการทําอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการเช่า เพ่ือได้มาซึง่รายได้ประจํา หรือ 

Recurring Income จํานวน 3 โครงการ มีมูลค่าประมาณ 8,500 ล้านบาทจากการคํานวณโดยวิธีการ income 

approach และ 4. ธุรกิจ Service ท่ีเป็น real estate service ในนามบริษัทพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลชูัน่ จํากดัมีรายได้

ประมาณ 100 ล้านบาทและมีผลการดําเนินงานท่ีดี ทัง้นี ้บริษัทคาดว่า บริษัทพรีโม พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น จํากัดจะ

ขยายตวัไปพร้อมกบัโครงการของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ 

บริษัทมีแบรนด์สินค้าอยู่ทัง้หมด 5 แบรนด์หลกัๆ สําหรับกลุ่ม Origin Residential Product และมีราคาขาย

ตอ่ตารางเมตรตามตารางด้านลา่ง 

ประเภทธุรกิจ แบรนด์ ราคาขาย / ตารางเมตร 

คอนโดมิเนียม Park >200,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

KnightsBridge 120,000 – 200,000 บาทต่อตาราง

เมตร 

Notting Hill 80,000 – 120,000 บาทต่อตาราง

เมตร 

Kensington < 80,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

บ้านจดัสรร Britania โครงการแรก ตัง้อยูท่ีศรีนครินทร์ 

ได้รับการตอบรับท่ีดี โดยบริษัทเปิด

โ ค ร ง ก า ร ไ ป ช่ ว ง ป ล า ย ปี  2560 

ปัจจุบันขายไปประมาณ 70% ของ

มลูคา่โครงการทัง้หมด 

 

บริษัทได้ทําการร่วมทุนกบั Nomura Real Estate Development ในการพฒันาโครงการหลายโครงการ รวม

มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่บริษัทในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบคอนโดมิเนียม 



 

รวมถึงช่องทางการจําหน่ายจากเครือข่ายท่ีจะขยายตัวไปพร้อมกับ connection ของ  Nomura Real Estate 

Development 

บริษัทยงัมีโครงการ Knightsbridge the Ocean ซึง่เป็นโครงการท่ีแล้วเสร็จโครงการแรกในพืน้ท่ีศรีราชาและ

ค่อนข้างท่ีจะได้รับคําชมถึงการก่อสร้างโครงการระดับโรงแรม 5 ดาว ซึ่งทําให้ได้รางวัลจาก Thailand Property 

Award เป็น Best Luxury condominium ในท่ี Eastern Seaboard Thailand นอกจากนี ้หลกัทรัพย์ของบริษัทยังถูก

จดัอนัดบัอยู่ในกลุม่ SET 100 อีกด้วย 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดตวัโครงการใหม่เพ่ิมอีก 30,000 ล้านบาท และยอด pre-sale 20,000 

ล้านบาท โดยโครงการท่ีจะเปิดเพ่ิมมีทัง้หมด 14 โครงการ เป็นบ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม ซึง่มีตัง้อยู่ในทําเลท่ีโดดเด่น

ทกุโครงการ โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 8 สถานี และในสถานีรถไฟฟ้า 8 สถานีดงักลา่ว มี 4 สถานี ท่ีเป็น interchange  

สําหรับแผนธุรกิจในปี 2561 

• มลูคา่โครงการท่ีจะเปิดใหม ่  ประมาณ 30,000  ล้านบาท 

• เป้าหมายยอด pre-sale    ประมาณ 20,000 ล้านบาท 

• เป้าหมายรายได้                 ประมาณ 15,000 ล้านบาท 

• มลูคา่โครงการท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี ้ ประมาณ  19,605 ล้านบาท 

• ยอดขายท่ีรอรับรู้รายได้    ประมาณ  27,400 ล้านบาท 

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

 คณุอมัพร จรรยางาม ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึความเสี่ยงของบริษัทวา่มีอะไรบ้าง 

 ประธานฯ เชิญคณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงว่า ความเสี่ยงแรกคือ ความเสี่ยงด้านการเมืองซึง่คนทัว่ไปอาจมองว่าความเสี่ยง

ของธุรกิจระดบัประเทศในประเทศไทยคือ การเปลีย่นแปลงทางการเมือง ประเดน็เร่ืองภาวะทางการเมือง การเลือกตัง้ 

ซึง่อาจไม่เสมอไป เพราะแม้ในสมยัรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ ก็ไม่มีการดําเนินการอนุมติัรถไฟฟ้าในจํานวน 4 – 5 

สาย พร้อมกันๆ ได้เร็วเช่นนี ้อันเป็นโอกาสและผลประโยชน์ต่อบริษัท เน่ืองจากในปัจจุบัน อนาคตของบริษัท

อสงัหาริมทรัพย์จะผูกพนัและอ้างอิงกบัการเติบโตของระบบการขนส่งท่ีเป็นรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึง่ต่าง

จากสมยัก่อนท่ีจะเป็นถนน  

 ความเสี่ยงต่อไปคือ ความเสี่ยงทางธุรกิจจากภายนอกท่ีอาจเกิดขึน้ได้เช่น ภาวะดอกเบีย้ท่ีอาจปรับตวัสงูขึน้ 

อย่างก็ไรก็ดี บริษัทคาดว่าการปรับตวัขึน้ของอตัราดอกเบีย้จะกระทบกบัการซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ 



 

เน่ืองจากธนาคารปรับลดอตัราคา่ธรรมเนียมการทําธุรกรรมทําให้สญูเสียรายได้อย่างมาก ดงันัน้ธนาคารต้องหารายได้

เพ่ิมเติมจากการปลอ่ยสินเช่ือ ซึง่ธนาคารก็ยงัคงนิยมสินเช่ือบ้านมากกวา่สินเช่ือรถยนต์ 

 ความเสี่ยงตอ่ไปคือ เร่ืองการแข่งขนัทางอตุสาหกรรมท่ีทกุบริษัทตา่งแข่งขนัสร้างยอดรายได้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมา

ท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้บ้านและคอนโดมิเนียมโตขึน้ 10 % ซึ่งไม่เคยโตอย่างนีม้าก่อน จาก 360,000 

ล้านต่อปี มาเป็น 410,000 บาทต่อปี ก็ถือว่าโตได้ดีมาก ส่วนหนึ่งมาจากการมาซือ้ของคนต่างชาติ ในส่วนของบริษัท 

บริษัทสามารถแข่งขนัทางอตุสาหกรรมได้จากการทําการวิจยัตลาดซึง่บริษัททําได้อย่างแมน่ยํามาโดยตลอด 

 คณุอมัพร จรรยางาม ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่า การท่ีราคานํา้มนัเพ่ิมขึน้ ค่าใช้จ่ายด้านวสัดเุพ่ิมขึน้นี ้

เป็นความเสี่ยงของบริษัทหรือไม ่การท่ีสงัคมไทยเร่ิมเปลี่ยนเป็นสงัคมผู้สงูอายมุากขึน้ เป็นความเสี่ยงของบริษัทหรือไม ่

และบริษัทมีความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือไม ่

 คุณพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงว่า กรณีราคานํา้มันปรับสูงขึน้ไม่ได้มีผลกระทบกับต้นทุนการก่อสร้าง กรณี

สังคมไทยมีคนสูงอายุมากขึน้ เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาล หรือผู้ ถือหุ้ นทุกท่านต้องสนับสนุนให้เกิดอัตราการเกิด ให้มีการ

แต่งงานกันมากๆ และเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทได้ทําการพัฒนาตลอดเวลา โดยบริษัทมีโปรแกรมและ

ซอฟต์แวร์สําหรับบริหารจดัการและงานก่อสร้างท่ีพฒันาเอง ซึง่ลดค่าซือ้ซอฟต์แวร์ท่ีแพงและช่วยทําให้ทํางานได้เร็ว

ขึน้ 

  คุณจินนกร สินเสริญ ผู้ รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติมว่า จุดแข็งของบริษัทท่ีจะสามารถแข่งขันใน

อตุสาหกรรมมีอะไรบ้าง และบริษัทมีจุดดงึดดูในการตลาดกบัลกูค้าจีนอย่างไรบ้าง เน่ืองจากเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงั

ซือ้มาก 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอกชีแ้จงว่า จุดเด่นของบริษัทคือการท่ีบริษัทพฒันาคอนโดมิเนียมแบบท่ีมีการบริการครบ

วงจร เพ่ือความสะดวกสบายของลูกค้า มีร้านอาหารต่างๆ แบบครบวงจร อีกทัง้ คอนโดมิเนียมของบริษัทตัง้อยู่ใน

ทําเลท่ีมีความต้องการสงูมากอยู่แล้ว ทําให้ขายได้ง่ายขึน้ ไมว่า่จะเป็นทําเลท่ีทองหลอ่ พญาไทและพร้อมพงษ์  

 ในส่วนของกลุ่มลกูค้าจีน ท่ีมีฐานะ ส่วนใหญ่มกับริหารเงินโดยการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น การท่ีคนฮ่องกง

ชอบซือ้ท่ีดินในประเทศองักฤษ และตอนนีค้นจีนก็เร่ิมเข้าซือ้ท่ีดินในประเทศไทยแล้ว ซึง่สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะคนจีน

มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลงัพัฒนาซึ่งค่าเงินบาทจะสูงขึน้ในอนาคต และรายได้จากค่าเช่ารายปี (rental 

yield) ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ผลตอบแทนประมาณอัตราร้อยละ 4-5 ซึ่งสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ เช่น 

องักฤษ ทัง้นี ้บริษัทมีฝ่ายขายท่ีติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าไต้หวนั มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์  และมาเลเซีย ให้กบับริษัท

และบริษัทยงัมีตวัแทนรายใหญ่ท่ีเซี่ยงไฮ้ ปังก่ิง และ สิงคโปร์ ท่ีช่วยทําการตลาดอีกด้วย  

 ประธานฯ เชิญคณุสหสั ตรีทิพยบตุร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชีแ้จงท่ีประชุม

เก่ียวกบัความเสี่ยงของบริษัทเพ่ิมเติม  



 

 คณุสหสั ตรีทิพยบุตร ชีแ้จงว่า ในฐานะอดีตผู้บริหารความเสี่ยงในธนาคารและกรรมการอิสระ ความเสี่ยงท่ี

บริษัทให้ความสําคญัคือ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน โดยการบริหารเงินต้องเป็นไปอย่างถกูต้องและไมข่าดแคลนกรณี

ท่ีเกิดวิกฤตทางการเงิน ซึง่หากท่านผู้ ถือหุ้นได้ติดตามการบริหารเงินของบริษัทจะสงัเกตได้ว่า บริษัทมีการบริหารเงิน

โดยการใช้ตราสารทางการเงิน ผลิตภณัฑ์ทกุชนิดของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทมีสดัส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ

อยู่เกณฑ์ท่ีค่อนข้างดีมาโดยตลอด ทัง้ๆ ท่ีบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในส่วนของเร่ืองกําลงัซือ้ของลูกค้าท่ีอาจ

ลดลง บริษัทรับรู้ประเด็นในเร่ืองนี ้จึงเห็นได้ว่าบริษัทพฒันาโครงการตามความต้องการของลกูค้าจากผลการสํารวจ 

โดยเร่ิมจากโครงการขนาดเล็กก่อนและค่อยๆ ขยายโครงการตามความต้องการและตอนนีบ้ริษัทก็ได้ร่วมมือกับ 

partner ญ่ีปุ่ นและจีนเพ่ือขยายฐานความต้องการในทกุระดบั แตเ่หนือสิ่งใด บริษัทจะยืนหยดัได้ต้องมีบคุลากรท่ีดี ซึง่

หากผู้ ถือหุ้นได้ตรวจสอบประวติัการทํางานของกรรมการ พนกังานของบริษัทจะพบวา่ ทกุท่านมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม

ตอ่การพฒันาบริษัท ซึง่สว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ดแูลบริษัทอยู่ตลอดเวลา    หลังจากประธาน

ฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงชีแ้จงว่าเน่ืองจากวาระ

นีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แล้ว 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้จดัทํางบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม

หนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

 ทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความ

เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว  

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทเป็นผู้ เสนอรายละเอียด

ของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอก สรุปข้อมลูงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตามตาราง ดงันี ้

 

 

 



 

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 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

เงินได้ 

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

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

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 1.26 0.41** 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

  คณุอมัพร จรรยางาม  ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่า กําไรสุทธิต่อหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 0.41 

บาทต่อหุ้ นและกําไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1.26 บาทต่อหุ้ น คํานวณตามมาตรฐานบัญชี

เดียวกนัหรือไม ่

 คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าบริหาร”) ชีแ้จงวา่ กําไรสทุธิ ทัง้ 2รายการ

คํานวณ จากมาตรฐานบญัชีเดียวกนั 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วดงันี ้



 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,068,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 246 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,068,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึง

รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคบับริษัทกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ใน

กรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  

 ดงันัน้ บริษัทจึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 47,179,016.70 

บาท สําหรับผลประกอบการปี 2560 รวมเป็นเงินทุนสํารองสะสมจํานวน  102,467,759.11 บาท ซึง่คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 สําหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 

40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหกัสํารองตามกฎหมายและข้อบังคบั

ของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือ

หุ้นเป็นหลกั 

 จากผลการ ดํา เ นินงานในปี  2560 ท่ี ผ่ าน มา  งบการ เ งิน รวมของบ ริ ษัทมีผล กําไรสุท ธิ จํานวน 

2,416,224,434.20 บาท และคงเหลือกําไรสะสมหลังหักสํารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 



 

2,394,745,178.27 บาท ดงันัน้ บริษัทจงึเห็นควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานของ

บริษัทงวด 6 เ ดือนสุดท้ายของปี 2560 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้ น  ซึ่ง คิดเป็นเ งินปันผลจ่ายทัง้สิ น้ ไม่ เ กิน 

896,255,291.25 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตามท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุม คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็ม

มูลค่าแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวมกับจํานวนหุ้ นสามัญท่ีเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 5และ 

ESOP WB ครัง้ท่ี 2 ท่ีได้มีรอบการใช้สิทธิไปเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (ก่อนวนั XD) ซึง่เป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

บริษัทจงึขออนมุติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราเดียวกนัสําหรับหุ้นใหมท่ี่เพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP ได้แก่ จ่ายเงินปัน

ผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.55 บาท ตอ่หุ้น  

 นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2560 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นเงิน

จํานวนไมเ่กิน 81,314,867,35 บาท  

 ดงันัน้ อตัราการจ่ายปันผลในปี 2560 ทัง้สิน้ จึงคิดเป็นร้อยละ 40.64 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ซึง่สงูกวา่กําหนดขัน้ต่ําแตไ่มเ่กินกวา่นโยบายของบริษัท 

 ในการนี ้บริษัทกําหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัขึน้เคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เป็น

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2561 

 ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไมมี่ความแน่นอนจนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2560 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ดงันี ้

 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 



 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนมุติัให้มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญั (ORI-W1) จํานวนไมเ่กิน 406,574,337 หุ้น ซึง่ผลจากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้นได้รับ

การจดัสรรทัง้สิน้จํานวน 406,573,990 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัเก้าร้อยเก้าสิบหุ้น) จงึยงัคงมีหุ้น

เหลือสําหรับรองรับการจดัสรรอีกจํานวน 347 หุ้น เน่ืองจากบริษัทยงัมีหุ้นท่ีจําหน่ายไมค่รบตามท่ีจดทะเบียนไว้   

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 

173.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,024,677,594.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,024,677,420.50 

บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรับรองการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ (ORI-W1) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2560  จํานวน 347 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 ทัง้นี ้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดําเนินการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

บริษัทข้อ 4. โดยขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดงันี ้ 

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,024,677,420.50 บาท (หนึง่พนัย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ด 

       พนัสี่ร้อยย่ีสบิบาทห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น        2,049,354,841 หุ้น (สองพนัสีส่ิบเก้าล้านสามแสนห้าหม่ืนสี่ 

       พนัแปดร้อยสี่สิบเอด็หุ้น) 



 

 มลูคา่หุ้นละ                            0.50   บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั                 2,049,354,841   หุ้น (สองพนัสีส่ิบเก้าล้านสามแสนห้าหม่ืนสี่ 

       พนัแปดร้อยสี่สิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ                           -     หุ้น ( - )” 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 173.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,024,677,594.50  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,024,677,420.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ี

คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรับรองการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1) 

จํานวน 347 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.  

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือ (1) เป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทให้มีความตัง้ใจในการทํางานเพ่ือประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้ น และ (2) สร้าง



 

แรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีผลงานโดดเดน่และทดแทนได้ยากให้ทํางานให้กบับริษัทต่อไปในระยะ

ยาว จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว จํานวน 8,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามสาระสําคญัการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant : 

ORI-WC) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว จํานวน 8,000,000 

หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ และเง่ือนไขใดๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทดงักลา่ว 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,435,351 98.3135 

ไมเ่ห็นด้วย 20,631,977 1.6855 

งดออกเสียง 11,620 0.0009 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผล

และการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัท



 

ย่อย (ESOP Warrant) บริษัทจงึมีความประสงค์จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 4,000,000 บาท  จากทนุจดทะเบียน

เดิมจํานวน 1,024,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,049,354,841 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็น

ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดําเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทข้อ 4. โดยขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,028,677,420.50 บาท (หนึง่พนัย่ีสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืน 

       เจ็ดพนัสี่ร้อยย่ีสิบบาทห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น        2,057,354,841 หุ้น (สองพนัห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืน 

       สี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                            0.50   บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั                 2,057,354,841   หุ้น (สองพนัห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืน 

       สี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ                           -     หุ้น ( - )” 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท

อีกจํานวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,024,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้ น โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 8,000,000 หุ้ น 

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนดงันี ้ 



 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,446,971 98.3145 

ไมเ่ห็นด้วย 20,631,977 1.6855 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซื ้อ หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

(ESOP Warrant) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 

4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,024,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

1,028,677,420.50 แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 8,000,000 หุ้น (แปดล้าน

หุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 7  

บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัท

ย่อย (ESOP Warrant : ORI WC)  

โดยขอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

พิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เช่น  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนด

ราคาเสนอขาย การชําระคา่หุ้น รวมถงึเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 



 

(3) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และการแต่งตัง้ผู้จดัการการจดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาตา่งๆ และ  

(4) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

มีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึ่งรายละเอียด

ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,435,351 98.3145 

ไมเ่ห็นด้วย 20,631,977 1.6855 

งดออกเสียง 11,620 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 



 

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ี

ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 มีกรรมการของบริษัทท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

จํานวน 4 คน ดงันี ้

(1) นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ 

(2) นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 

(3) นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ 

(4) นางอารดา จรูญเอก กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 

4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้ได้

พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่ากรรมการทัง้ 4 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และสําหรับ

ผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง และนายอธิพงศ์ อมาตยกลุสามารถให้ความเห็น

ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ

อิสระของบริษัทซึง่มีรายละเอียดเท่ากบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยรายละเอียดเก่ียวกับประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็น

กรรมการในบริษัทอ่ืนของนางสาวสุจารี จันทร์สว่าง นายอธิพงศ์ อมาตยกุล นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา 

จรูญเอก ซึ่งเป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามข้อมลูของบุคคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใส บริษัทเชิญกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็น

การชัว่คราวในระหวา่งท่ีบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาวาระนีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ 



 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 4 คน คือ (1)         นางสาวสุ

จารี จนัทร์สวา่ง (2) นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ (3) นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ (4) นางอารดา 

จรูญเอก กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

9.1 นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

9.2 นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

9.3 นายพีระพงศ์ จรูญเอก 



 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,218,236,548 99.5227 

ไมเ่ห็นด้วย 5,842,400 0.4773 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

9.4 นางอารดา จรูญเอก 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

 ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบติั คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัท  โดยคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้



 

1) คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

          หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 

 

2) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

          หน่วย : บาท 

คณะกรรมการ 
ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

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 ้สําหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุไมว่า่กรณีใดๆ 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 



 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

 มาประชมุ 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการพเิศษ (โบนัส) ประจาํปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการพิเศษ หรือ 

Bonus ต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการ โดยท่ีได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วนัน้ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของ คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี

มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่าน

สําหรับปี 2560 จะรวมกนัเป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 4,040,000 บาท  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการพิเศษ (โบนัส) 

สําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 4,040,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้

พิจารณาจดัสรรให้แก่กรรมการแตล่ะท่านตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการพิเศษประจําปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการพิเศษประจําปี 2560 ดงันี ้



 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,948 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

 มาประชมุ 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ

รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท 

สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 จํานวน 3 ราย ได้แก ่

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ  

2. นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 และ/หรือ  

3. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011 

 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้ สอบ

บัญชีดงักล่าวได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 สําหรับบริษัทเป็นจํานวน 2,300,000 บาท (สองล้านสาม

แสนบาท) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้



 

ค่าสอบบัญชี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

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

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 

 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทไมมี่ความสมัพนัธ์กบับริษัทไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท /

บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และไมไ่ด้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัท

แตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 

 ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,222,489,108 99.8701 

ไมเ่ห็นด้วย 1,589,840 0.1299 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

 ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ

รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทกุชนิด ซึง่

อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน หรือ ให้มี



 

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้ นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) มี

ประกนัหรือไมมี่ประกนั มีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  มีดงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงค์ เพ่ือนําเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ไปในการดําเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชําระคืนหนี  ้หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นควร 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทกุประเภทและทกุรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ 

มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้  มีหรือไม่มีวนัครบกําหนด

ไถ่ถอน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละ

คราว 

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มูลค่ารวมของหุ้ น

กู้  

ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาทหรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าสกลุเงินบาท (เม่ือรวมกบัวงเงินเดิมตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 แล้ว บริษัทจะมีวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้น

กู้ทัง้สิน้ไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจบุนัหุ้นกู้ ท่ีออกจําหน่ายและยงัมิได้ไถ่ถอนมีจํานวน

ทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้ เม่ือรวมครัง้นี ้จํานวน 3,800 ล้านบาท) 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอหุ้นกู้ เพ่ือทดแทน

หุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจํานวนเงินต้นคงค้างทัง้หมดของ

หุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจํานวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ ตามท่ีจะกําหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้ นกู้  

และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 



 

อายขุองหุ้นกู้  ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขานในแต่ละครัง้ โดย

สามารถกําหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนกําหนดครบกําหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบ

กําหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) 

การเสนอขาย 
(1) เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ

ในลกัษณะหมนุเวียน (revolving)  

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้

ลงทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกนัหรือตา่ง

คราวกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อน

กําหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนกําหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่

ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนกําหนด หรือบริษัทอาจกําหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนดในกรณี

พิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไข

ในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อํ านาจ กํา ห น ด

รายละเอียดอ่ืนๆ 

มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจ ดงันี ้

1) กําหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายุ 

การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ

การเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุ้น

กู้ จํานวนใดจํานวนหนึ่งครบกําหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึง

แตไ่มจํ่ากดัเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร 

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบัน

การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือ 

บคุคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอ่ืนใด

ตามท่ีเห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆ รวมถึงติดตอ่ให้

ข้อมลูย่ืนเอกสารหลกัฐานกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวตลอดจนดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจํา

เป็นได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 



 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้

ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่ถอนก่อน

ครบกําหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้ นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) มีประกันหรือไม่มี

ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงินรวมไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท เพ่ือนําเงินท่ีได้มาใช้การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึการขยายกิจการ ตามท่ีเสนอ  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

 คณุจินนกร สินเสริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (rating) ของ

หุ้นกู้  

 คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จ้งว่า ปัจจุบันไม่ได้มีการจัดทํา rating สําหรับหุ้ นกู้  แต่บริษัทได้จัดทํา rating 

องค์กรโดย rating ของบริษัท ณ ปัจจบุนั คือ BBB- โดยแนวโน้มอนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ (stable) 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติมและไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้าน 

  บาท ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,224,078,692 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 256 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 248 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,224,078,948 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 14 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                      



 

 ก่อนเข้าวาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเก่ียวกับนโยบายการต่อต้าน 

corruption ของบริษัทซึ่งได้มีการนําเสนอในท่ีประชุมต่อผู้ ถือหุ้นมาตลอด ว่าสําหรับปี 2561 บริษัทมีแผนท่ีจะเข้า

ร่วมกบัองค์กรท่ีดแูลด้านนีอ้ย่างเป็นทางการ   

  สําหรับวาระท่ี 14 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนด และมอบหมายให้ผู้ ดําเนินการประชมุ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ  

 ผู้ ดําเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้วา่ เม่ือท่ี

ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี

กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก และ

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาต่อท่ีประชมุ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลาเข้า

ร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมและขอปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 

2561 

ปิดประชมุ เวลา 16.28 น. 

      

(นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี)      

                                                      ประธานท่ีประชมุ               

     

 

 

                      

                 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 

                เลขานกุารท่ีประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                                                                                                                                    


	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

