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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

ของ  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ประชมุเมื่อวนัองัคารท่ี 9 

ตลุาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้อง Amber 1 - 2 ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด 

(กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

1) นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

 คา่ตอบแทน 

2) นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ

อิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ   กรรมการอิสระ 

5) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6) นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร 

7) นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8) นางอารดา จรูญเอก   กรรมการ 

9) นางกมลวรรณ วิปลุากร   กรรมการ 
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กรรมการที่ลาประชุม 

1) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

2) นายพส ุลปิตพลัลภ   กรรมการ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 1) นางสาวกนกไพลนิ วิไลแก้ว  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ 

2) นางสาวอมลวรรณ ชชัลติวพงษ์ 

3) นางสาววริษา โสภณพิศ 

เร่ิมการประชุม 

 นางสาววริษา โสภณพิศ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ี

ประชมุรับทราบข้อมลูวา่บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,028,677,420.50 บาท เป็นทนุชําระแล้วจํานวน 816,360,600 บาท 

แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน 1,632,721,200 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 ณ เวลาเร่ิมต้นการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 329 ราย คิดเป็นจํานวน

หุ้น 1,093,885,921 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.1423 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนด ต่อมาในระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม

ประชุมเพ่ิมเติม รวมเป็นจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 337 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,173,028,117 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อวนัท่ี 

28 สงิหาคม 2561 
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 ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2 และ

วาระท่ี 3 ซึง่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (“หนังสือเชิญประชุม”) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ได้แก่ ESOP-WA ครัง้ท่ี 6, ESOP-WB ครัง้ท่ี 3 และ ESOP-WC ครัง้ท่ี 1 เมื่อ

วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ดงันี ้ 

• วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้น   

 แก้ไขจํานวนหุน้ปันผลและการจ่ายปันผลเป็นเงินสด เป็นดงันี ้

“บริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควรให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

อตัรา 0.29 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้ส้ินจํานวนไม่เกิน 473,489,148 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 816,360,600 หุ้น และจ่ายเป็นเงินสดคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 65,308,848 

บาท”  

• วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

แก้ไขจํานวนเงินเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

“บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 513,926,719 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม เป็น

ทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,542,604,139.50 บาท”  

 เพ่ือให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ผู้ดําเนินการประชมุจึงชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบวิธีการ

ปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่

หุ้นตอ่หนึง่เสยีง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
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- ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุวาระ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น 

เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีนําเสนอ สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง

ทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ  

ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน แล้วจึงสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ลง ทัง้นี ้

การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้จะเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลบั แต่จะมี

การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

- การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุหรือมอบฉนัทะให้กรรมการหรือ

กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนน และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้

มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก

ลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงท่ีจะทําการลงคะแนนเทา่กบัจํานวน

หุ้นท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออก

เสยีงในเร่ืองนัน้นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
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ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี “งด

ออกเสยีง” จะไมนํ่ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิได้ โดยสง่บตัร

ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้ จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลง 

7. ในการนับคะแนนเสียงครัง้นีบ้ริษัทฯ มีตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จํากัด ได้แก่ 

นางสาวอมลวรรณ ชัชลิตวพงษ์ และอาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรัมลดา เข้มแข็ง ร่วมเป็นสกัขี

พยานในการนบัคะแนน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จากนัน้นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ได้กลา่ว

ต้อนรับและเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561   

 ทัง้นี ้ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระท่ีได้กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ นายธรรมนญู จุลมณี

โชติ ผู้ ถือหุ้น (“นายธรรมนูญ”) ได้สอบถามเหตผุลของบริษัทฯ ในการกําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 9 ตุลาคม 

2561 เน่ืองจากเห็นว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 9/2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 10 

สงิหาคม 2561 ซึง่ทําให้การนดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2561 นัน้ เกินกวา่ 21วนัหลงัจากขึน้เคร่ืองหมาย XM 

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัดฯ”) จึงขอทราบหลกัเกณฑ์ท่ี

นํามาใช้ในการกําหนดวนัประชุมรวมถึงแนะนําให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดัฯ อย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้าง 

ธรรมาภิบาลให้กบับริษัทฯ  

 นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ตอบข้อซกัถามของนายธรรมนญูวา่การกําหนด

วันประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 21 วัน หลังจากขึน้เคร่ืองหมาย XM เป็นการดําเนินการตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดฯ ซึ่ง

กําหนดให้ ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ แต่

เน่ืองจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ นอกจากจะมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิ
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ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดัฯ แล้ว ยงัมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกด้วย โดย พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้กําหนดวา่บริษัทจดทะเบียนสามารถเลอืกได้วา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลอืกวิธีปิด

สมุดทะเบียน หรือเลือกกําหนด Record Date สําหรับกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในกรณีท่ี

บริษัทจดทะเบียนเลือกกําหนด Record Date บริษัทสามารถกําหนดวนัประชุมผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจาก 

Record Date  ได้ ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เลือกใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนตาม พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดังนัน้ การจัดประชุมในวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 จึงอยู่ในกรอบระยะเวลาท่ีตามท่ี พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด   

 นายธรรมนญูสอบถามเพ่ิมเติมวา่เหตใุดบริษัทฯ จึงต้องจ้างท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกมาจดัการประชมุให้บริษัทฯ 

เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการก่อให้เกิดเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ และจะสง่ผลกระทบต่อทนุของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ทัง้นี ้ได้แนะนําให้

บริษัทฯ จดัการประชมุด้วยบคุลากรภายในของบริษัท 

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ตอบข้อซกัถามของ

นายธรรมนญูวา่ แม้บริษัทฯ จะมีฝ่ายกฎหมายแตปั่จจบุนัยงัมีบคุลากรไมเ่พียงพอ ซึง่เมื่อพิจารณาแล้วการจ้างบคุลากรภายใน

จํานวนมากจะทําให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายประจําคอ่นข้างสงู ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรวา่จ้างท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก

ช่วยเหลือในด้านการจดัประชมุ อย่างไรก็ดี ก็มีความเป็นไปได้ท่ีในอนาคตบริษัทฯ จะใช้บคุลากรภายในของบริษัทฯ ในการจดั

ประชมุ 

 นายธรรมนูญได้เสนอแนะต่อบริษัทฯ ว่าในการจัดทําหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมนอกเหนือจากท่ีให้ประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม ควรระบช่ืุอผู้จดัทําหนงัสือเชิญประชมุและให้บคุคลดงักลา่วลงนามด้วย เน่ืองจากในทาง

ปฏิบตัิประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดทําหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี ้นายธรรมนูญ

แนะนําให้บริษัทฯ จดัเรียงลาํดบัของเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วยตา่งๆ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของนายธรรมนูญและจะนําไปปรับใช้กับบริษัทฯ ต่อไป จากนัน้ จึง

เร่ิมต้นดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งได้จดัให้มี

ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้จัดทําขึน้

อย่างถกูต้องและมีสาระสาํคญัครบถ้วน จึงขอเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองพิจารณาในวาระนี ้

โดยนายธรรมนญูได้มีข้อเสนอแนะตอ่บริษัทฯ ดงันี ้

1. ตามกฎหมายแล้วบคุคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น ย่อมไม่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม และในรายงานงบการเงินปรากฏเพียงงบแสดงฐานะทางการเงินรวม แต่ยงัไม่ปรากฏงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ซึ่งจะมีผลกบัการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ท่ีจะต้องพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามคําชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง แนวทางปฏิบตัิทางบญัชีในการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2550 (“คาํชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ”) 

2. หากบริษัทฯ มีบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ความสามารถในการดําเนินการประชุมและตอบข้อซกัถามได้ เช่น ตาม

รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 วาระท่ี 4 หากกรรมการบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

อยู่แล้ว ก็ไม่จําเป็นจะต้องซกัถามผู้ อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนตอบคําถามแทน หรือว่าจ้างผู้ อ่ืนเป็นท่ีปรึกษา เว้นแต่

กรณีจําเป็น 

3. การออกเสยีงลงคะแนนในวาระกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ จะต้องออกเสยีงลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วย

ตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันัน้ การนบัคะแนนโดยนบัรวมผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉันทะจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดโดยมิได้พิจารณาประเด็นสิทธิออกเสียง จึงมิชอบเน่ืองจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 

กําหนดวา่ “ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ นอกจากการ

ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ” แสดงว่าเร่ืองอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นเหลา่นัน้ไม่มีสิทธิออกเสยีง 

ฉะนัน้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีผา่นมาจึงไมถ่กูต้อง เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50ไม่

นา่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4. ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามจากผู้สอบบญัชีหลายบริษัท เพ่ือให้

เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้น 
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มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ (1 หุ้น = 1 

เสยีง) 

ร้อยละของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,172,906,616 99.9983 

ไมเ่ห็นด้วย 20,000 0.0017 

งดออกเสยีง 100,000 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 335 ราย คิดเป็นจานวนเสยีงทัง้หมด 1,173,026,616 เสยีง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

 ประธานฯ กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ โดยจ่ายไมน้่อยกวา่ร้อย

ละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหกัสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกันัน้ จากผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีกําไรสะสม จํานวน 3,085,031,444.09 บาท (สามพนัแปดสิบห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพนัสี่ร้อยสี่สิบสี่

บาทเก้าสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควรให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย

จ่ายในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในครัง้นี ้ประธานฯ มอบหมายให้คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของบริษัทฯ (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ”) เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ  

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จํานวน  3,085,031,444.09 บาท (สามพันแปดสิบห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเก้า

สตางค์) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควรให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 0.29 
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บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 473,489,148 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพนั

หนึง่ร้อยสีส่บิแปดบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุบางสว่นและเงินสดบางสว่น ดงันี ้  

1. จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมเป็นจํานวน

ไมเ่กิน 816,360,600 หุ้น (แปดร้อยสบิหกล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 408,180,300 บาท (สี่ร้อยแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) หรือ

คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผล

ในสว่นของเศษของหุ้นนัน้เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.25  บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 65,308,848 บาท (หกสบิ

ห้าล้านสามแสนสามแสนแปดพนัแปดร้อยสีส่บิแปดบาทถ้วน)  

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 โดยนบัรวมจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะเพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธิ ESOP-WA ครัง้ท่ี 6 , ESOP-WB ครัง้ท่ี 3 และ  ESOP-

WC ครัง้ท่ี 1 ท่ีมีรอบการใช้สทิธิเมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 (ก่อนวนั XD) ซึง่เป็นหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจ่ายเงินปันผล  

ทัง้นี ้ข้อมลูจํานวนหุ้นปันผลและเงินปันผลมีการเปลีย่นแปลงไปจากท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ เน่ืองจาก บริษัทฯ 

ได้มีการใช้สทิธิ ESOP-WA ครัง้ท่ี 6 , ESOP-WB ครัง้ท่ี 3 และ  ESOP-WC ครัง้ท่ี 1 ไปเมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

ในการนีบ้ริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี  17 ตลุาคม 2561  เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 

Date) และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 

อยา่งไรก็ตามการจ่ายปันผลระหวา่งกาลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทฯ จะต้องดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการจ่ายปันผลระหวา่งกาลได้เมือ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ จะนําเสนอรายละเอียดการเพ่ิมทุนให้ท่ีประชุมได้

พิจารณาอนมุตัิในวาระตอ่ไป  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองพิจารณาในวาระนี ้

โดยนายธรรมนญูได้มีข้อเสนอแนะตอ่บริษัทฯ ดงันี ้
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 จากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลา 6 เดือน บริษัทฯ มีผลกําไรประมาณ 1,586,349,000 บาท 

ทัง้นี ้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ (filing) ท่ียื่นไว้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (“แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์”)บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ 

Payout Ratio แต่ในการจ่ายปันผลครัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดจ่ายเงินปันผลมา ไม่ถึงร้อยละ 29 หากคํานวณบนพืน้ฐานของงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการตามคําชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงต่อนายธรรมนญูว่า ตามคําชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้าหมายความถึงกรณีท่ีเงิน

ปันผลซึง่จะต้องจ่ายจากเงินกําไรซึง่เกิดจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชี มิใช่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามวาระนี ้  

 นายธรรมนญูแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดงันี ้ 

• เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล การจ่ายปันผลไม่ว่าจะจ่ายตามรอบปีบญัชีหรือระหว่างกาล รวมกันแล้ว

ต้องเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ จะจ่ายน้อยกว่า ก็

มิได้ขดัข้อง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ควรจ่ายปันผลให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ เพ่ือความคงท่ีในหลกัการทํางาน และเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  

• ข้อความในรายงานการประชมุสามญัประจําปี 2561 ซึง่ท่ีประชมุมีมติรับรองไปนัน้ มีข้อความวา่ “อตัราการจ่าย

ปันผลในปี 2560 ทัง้สิน้ จึงคิดเป็นร้อยละ 40.64 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ” คิดคํานวณแล้ว 

จํานวนท่ีถกูต้อง คือ ร้อยละ 40.00 โดยคํานวณจากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ  

• ขอเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ Payout Ratio กลา่วคือ ประมาณ 0.39 บาทตอ่หุ้น 

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกําหนดหน้าท่ีของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ 

ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูล บริหารกิจการเพ่ือประโยชน์ท่ีสงูสดุของผู้ ถือหุ้น (fiduciary duty)  

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย

ปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้น  
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มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,173,008,117 99.9983 

ไมเ่ห็นด้วย 20,000 0.0017 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 337 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,173,028,117 เสยีง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก

 เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสอื

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็นเพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

และการสํารองสําหรับการปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) ได้แก่ ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-WB ครัง้ท่ี 1 และ ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-WC ครัง้ท่ี 1 

และการปรับสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ORI-W1 ครัง้ท่ี 1 บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนอีกจํานวน 513,926,719 บาท (ห้าร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยสิบเก้าบาท) จากทนุจดทะเบียน

เดิมจํานวน 1,028,677,420.50 บาท (หนึ่งพนัยี่สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 1,542,604,139.50 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยสีส่บิสองล้านหกแสนสีพ่นัหนึง่ร้อยสามสบิเก้าบาทห้าสบิสตางค์) 
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แบ่งออกเป็น 3,085,208,279 หุ้น (สามพนัแปดสิบห้าล้านสองแสนแปดพนัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุจํานวนไม่เกิน 1,027,853,438 หุ้น (หนึ่งพนัยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพนัสี่ร้อยสามสิบแปดหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 6 , ESOP WB 

ครัง้ท่ี 3 และ  ESOP WC ครัง้ท่ี 1 ไปเมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ซึ่งหุ้นสามญัท่ีจะเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิของบริษัทฯ ทัง้ 3 ชุดดงักลา่ว เป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจ่ายปันผล ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตวัเลขการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนจากท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ  

อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้ นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายอีกจํานวน 424,633,641 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสําหรับรองรับการแปลงสภาพ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น และบริษัทฯ ไมต้่องดําเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องดําเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 และอนมุตัิให้

บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ดงันี ้

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,542,604,139.50 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยสีส่บิสองล้านหกแสนสีพ่นั 

        หนึง่ร้อยสามสบิเก้าบาทห้าสบิสตางค์) 

  แบง่ออกเป็น        3,085,208,279 หุ้น (สามพนัแปดสบิห้าล้านสีส่องแสนแปดพนั 

        สองร้อยเจ็ดสบิเก้าหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ                            0.50   บาท (ห้าสบิสตางค์) 

  โดยแยกออกเป็น:   

  หุ้นสามญั                3,085,208,279 หุ้น (สามพนัแปดสบิห้าล้านสองแสนแปดพนั 

        สองร้อยเจ็ดสบิเก้าหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ                            -   หุ้น ( - )” 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองพิจารณาในวาระนี ้

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีได้

เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ 

  บริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,173,028,117 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0    0.0000 

งดออกเสยีง 0    0.0000 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 337 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,173,028,117  เสยีง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึง่มา

 ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาล

บางสว่นในรูปของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงัรายละเอียดท่ีได้เสนอตอ่ท่ีประชมุในวาระท่ี 2 ทําให้มีผลกระทบตอ่ราคาและอตัราการ

ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ESOP ได้แก่ ORI-WB ครัง้ท่ี 1 และ ORI-WC ครัง้ท่ี 1 รวมถึงใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ORI-W1  
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บริษัทฯ จึงจะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึน้อีกจํานวน 513,926,719 บาท (ห้าร้อยสิบสามล้านเก้า

แสนสองหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยสิบเก้าบาท) จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,028,677,420.50 บาท (หนึ่งพนัยี่สิบแปดล้านหก

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,542,604,139.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 1,027,853,438 หุ้น (หนึง่พนัยี่สบิเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพนัสีร้่อยสามสบิแปดหุ้น) มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ตามรายละเอียดท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วในวาระท่ี 3 นัน้  

บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,027,853,438 หุ้น (หนึ่งพนัยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่น

สามพนัสี่ร้อยสามสิบแปดหุ้น) มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับ

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ESOP และใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ORI-W1 ดงันี ้

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 816,360,600 หุ้น (แปดร้อยสบิหกล้านสามแสนหกหมืน่หกร้อยหุ้น) เพ่ือ

รองรับการจา่ยหุ้นปันผล  

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 4,217,643 หุ้น (สีล้่านสองแสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัหกร้อยสีส่บิสามหุ้น) เพ่ือ

รองรับการปรับสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ORI –WB  ครัง้ท่ี 1 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 3,988,200 หุ้น (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพนัสองร้อยหุ้น) เพ่ือรองรับ

การปรับสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ORI –WC ครัง้ท่ี 1 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 203,286,995 หุ้น (สองร้อยสามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพนัเก้าร้อยเก้าสบิ

ห้าหุ้น) เพ่ือรองรับการปรับสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ORI –W1  

โดยขอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจ

พิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เช่น  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคา

เสนอขาย การชําระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

(2) การจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ESOP และ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ORI-W1 
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 (3) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และท่ีปรึกษาตา่งๆ และ  

(4) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการ

ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน

การเพ่ิมทนุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองพิจารณาในวาระนี ้

 นายวรวฒุิ อจัฉริยศรีพงศ์ ผู้ ถือหุ้น (“นายวรวุฒ”ิ) แสดงความคิดเห็นวา่จากการท่ีบริษัทฯ จะจ่ายปันผลระหวา่งกาล

เป็นหุ้น ทําให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิ ORI-W1 ซึ่งเมื่อมีการปรับสิทธิแล้ว 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิฯ จะแปลงสิทธิได้เท่ากบั 

1.5 หุ้นสามัญ ซึ่งการปรับสิทธินีโ้ดยทั่วไปมิได้มีข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามข้อมูลในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ย้อนหลงั การปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นมากจะเป็นการปรับในอตัรา 1:1  ดงันัน้ จึงมีความเห็นว่าการปรับสิทธิใน

อตัรา 1:1.5 จะทําให้เกิดความเข้าใจผิด และสง่ผลให้ความมัง่คัง่ (Wealth) ของนกัลงทนุลดลง ซึง่หากเป็นเช่นนัน้จะเทา่กบัว่า

ราคาใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะไปชีนํ้าราคาของหุ้นสามญัในอนาคตด้วย ดงันัน้ จึงเสนอต่อบริษัทฯ ว่าหากจะปรับสิทธิให้เป็น 

1:1 โดยผู้ ถือหุ้น Origin ได้รับหุ้นเพ่ิมในตลาดน่าจะดีกว่า และทําให้ผู้ ถือหุ้นเองได้รับรู้ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาและ

ดําเนินการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของทกุฝ่าย 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลา่วขอบนายนายวรวฒุิสําหรับข้อแนะนําท่ีดี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอีกครัง้ว่าสามารถ

เปลีย่นรายการเหลา่นัน้ได้หรือไม ่ทัง้นี ้บริษัทฯ รับข้อแนะนํานีไ้ว้ปฏิบตัิในอนาคต 

 นายวรวฒุิแนะนําเพ่ิมเติมวา่บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“วีจีไอ”) มีกรณีในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั

เกิดขึน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจนํากรณีของวีจีไอมาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการของบริษัทฯ ตอ่ไป   

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามรายละเอียดท่ีได้เสนอข้างต้น 
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มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามรายละเอียดข้างต้น ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,173,028,117 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 337 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,173,028,117  เสยีง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้การอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ  

  ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้

ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ นัน้ จะต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ โดยมีผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 นายธรรมนญูได้เสนอตอ่ท่ีประชมุ ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ในทกุๆ ปีท่ีผา่นมาการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของบริษัทฯ มกัจดัขึน้ในช่วงปลายเดือนเมษายน ซึง่เป็น

ช่วงเวลาท่ีบริษัทจดทะเบียนหลายแหง่ก็มีการจดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเช่นกนั จึงขอแนะนําให้บริษัทฯ 

พิจารณากําหนดวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปีให้เร็วขึน้ 

ประธานฯ กลา่ววา่บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ในช่วงเดอืนเมษายนจะเป็นชว่งท่ีตารางการประชมุใหญ่สามญัของ

นกัลงทนุคอ่นข้างแนน่ ดงันัน้ จึงรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 
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2. ตามท่ีบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างบคุลากรของบริษัทฯ โดยได้มีการแต่งตัง้ผู้บริหารอีกสองทา่น จึงขอให้

บริษัทฯ ช่วยชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบแผนภูมิองค์กร (Organization Chart) ปัจจุบัน รวมถึงชีแ้จงถึงข้อดี

ข้อเสยีให้ท่ีประชมุได้ทราบ  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อนายธรรมนูญว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับ

โครงสร้างองค์กรจะต้องปรับให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงเก่ียวกบัผลการดําเนินของบริษัทฯ และเร่ืองอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ดงันี ้

1. การขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางกมลวรรณ วิปุลากร (“นาง

กมลวรรณ”) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจโรงแรม โดยนางกมลวรรณได้เข้า

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหน่วยธุรกิจโรงแรม Service Apartment  และ

สาํนกังาน  

- บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการรองรับผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการปลอ่ยสินเช่ือต่อ

ราคาท่ีอยู่อาศัย (Loan to Value : LTV) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดรับฟังความ

คิดเห็น ตอ่แนวนโยบาย Macroprudential สาํหรับสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

- บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการใหมข่องบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ Park Origin  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เชิญนางกมลวรรณให้แสดงวิสยัทศัน์ตอ่ท่ีประชมุ 

นางกมลวรรณกลา่วตอ่ท่ีประชุมวา่ ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ในบริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท ดิ เอราวณั 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

มมุมองตอ่โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเร่ืองอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (Residential for Sale) 

ว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ เน้นการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมซึง่ก็ประสบความสําเร็จและก้าวขึน้มาเป็นผู้ นํา

ในปัจจบุนั สาํหรับเร่ืองธุรกิจท่ีจะมีการขยายตวัในกลุม่ของบริษัทยอ่ย ขณะนีม้ีบริษัทยอ่ยซึง่เดิมช่ือ Origin 

One ตอ่มาได้มีการ rebranding มาเป็น One Origin บริษัทยอ่ยนีทํ้าธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

ท่ีจะสร้างรายได้ประจํา หรือรายได้หมนุเวียน (Recurring Business Income) โดยสามารถแบง่ได้เป็นสาม

กลุม่หลกั ดงันี ้
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1. กลุม่โรงแรมและ Service Apartment  โดยมเีปา้หมาย คือ กลุม่ลกูค้าทัง้ท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศ 

รวมถึงผู้ เดินทางในประเทศซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ จึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีอุปสงค์ 

(demand) ชดัเจน บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านดงักลา่ว 

2. Commercial Building ได้แก่  อาคารสํานักงานหรือร้านค้าต่างๆ ซึ่ง เ ก่ียวข้องกับการดําเ นิน

ชีวิตประจําวนัของบคุคล (Lifestyle)  

3. ธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ซึ่งมีการเติบโตท่ีสงูและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยูเ่สมอตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ในการพิจารณาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สิง่ท่ีบริษัทฯ ตระหนกัเสมอ คือ การเข้าสูต่ลาดท่ีมีการเติบโต 

และมีโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงสร้างผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ให้กบับริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่งเพราะ

ธุรกิจเหลา่นีช้่วยเสริม หรือมี Synergy กบัธุรกิจบ้านท่ีบริษัทฯ ทําอยู ่เน่ืองจากในปัจจบุนัรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่าวยัเด็ก วยัรุ่น หรือวยัทํางาน เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะวยัทํางานจะนิยมอยู่ใน 

community ท่ีมีทัง้เร่ืองการทํางาน การใช้ชีวิต เพ่ือการประหยดัเวลา ซึง่จะสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้  

ปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีการวางยทุธศาสตร์การลงทนุไว้ใน 5 ปี โดยเร่ิมตัง้แตปี่ 2561 ทัง้นี ้มีโครงการท่ีลงทนุ

ไปแล้ว 2 - 3 โครงการ ซึง่ผู้ ถือหุ้นคงได้รับขา่วสารผา่นทางเว็บไซต์ หรือสือ่ตา่งๆ  

สิ่งท่ีบริษัทฯ วางเป้าหมายไว้ คือ การผลักดันกลุ่มธุรกิจโรงแรม Service Apartment และกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (mixed-use) โดยโรงแรมแห่งแรกมีกําหนดการแล้วเสร็จและมีผล

ประกอบการภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 นอกจากนี ้จะมีโรงแรม Service Apartment และร้านค้าตา่ง 

ๆ ทยอยเปิดดําเนินการในช่วง 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ท่ีสงูขึน้ให้กบับริษัทฯ ยิ่งไปกว่านัน้

บริษัทฯ มีแผนการนําทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้จากธุรกิจกลุม่นีเ้ข้ากบักองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(REITs) และมีแผนการท่ีจะ spin off บริษัทเหลา่นี ้ในอนาคตตอ่ไป ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีโอกาส

ได้รับผลประโยชน์ท่ีสงูขึน้เน่ืองจากรายได้ ผลตอบแทนจากกําไร ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของบริษัทฯ รวมถึงกําไรจาก

กองทรัสต์ และหากในอนาคตบริษัทฯ สามารถทําได้ตามแผนการท่ีวางไว้ และสามารถจดทะเบียนบริษัทใน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้เพ่ิมเติมผู้ ถือหุ้นก็จะมีผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ด้วย  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมในประเด็นท่ีเก่ียวกับแนวทางของบริษัทฯ ในการรองรับนโยบายการ

ควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ือตอ่ราคาท่ีอยูอ่าศยั (Loan to Value: LTV) ดงันี ้
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ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตอ่แนวนโยบาย Macroprudential สาํหรับสนิเช่ือ

เพ่ือท่ีอยู่อาศยั โดยมีแนวนโยบายว่าการขอสินเช่ือธนาคารพาณิชย์เพ่ือซือ้บ้านซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 10 ล้าน

บาทขึน้ไป หรือซือ้บ้านหลงัท่ีสอง ต้องมีการวางเงินดาวน์อย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าหลกัประกนั ซึ่ง

มาตรการนีจ้ะกระทบต่อธุรกิจคอนโดมิเนียม หรือบ้านจดัสรร บริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนธุรกิจเพ่ือกระจาย

ความเสีย่งในหลายธุรกิจ โดยไมไ่ด้ยดึติดอยูก่บั Single Product คือ คอนโดมิเนียมเพียงอยา่งเดียว ในสว่น

ของธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการหนึง่ท่ีมีการเก็บเงินดาวน์คอ่นข้างสงู คือ ประมาณร้อย

ละ 10-15 ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่จะต้องปรับตวัโดยเปลีย่นเป็นอตัราประมาณร้อยละ 20 ซึง่เห็นวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯ จะปรับตวัได้ 

แบรนด์ท่ีน่าจะได้รับผลกระทบ คือ Kensington ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีจําหน่ายคอนโดมิเนียมราคาเฉลี่ย

ประมาณ 1.5 – 2.5 ล้านบาท ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้เปิดโครงการในสว่นนีม้ากนกั เพราะรายได้ในกลุม่

ลกูค้าระดบักลางถึงระดบัลา่งไมค่อ่ยดีนกั แตก็่เร่ิมเห็นสญัญาณท่ีจะปรับตวัดีขึน้ จากอตัราผลติภณัฑ์มวล

รวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ท่ีขยายตวัมากขึน้ ซึง่บริษัทฯ มีแผนท่ีจะทําโครงการ

ในสว่นนีม้ากขึน้อีกครัง้ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ มองวา่การจํากดั LTV บ้านหลงัท่ีสอง จะเป็นประโยชน์

กบับ้านหลงัแรก เช่น กลุม่ลกูค้าบณัฑิตจบใหม ่หลงัจากเศรษฐกิจดีขึน้ บ้านหลงัแรกจะกลบัมานา่สนใจอีก

ครัง้ แบรนด์เคนซิงตนั นา่จะดําเนินธุรกิจไปได้ และขยายไปตามแนวรถไฟฟา้ท่ีภาครัฐอนมุตัิงบโครงการ 

นอกจากนี ้ยังมีแบรนด์ระดับกลาง (Middle-end) ท่ีน่าจะได้รับผลกระทบ คือ Notting Hill  ซึ่งมีราคา

จําหน่ายประมาณ 2.5 – 4 ล้านบาท เน่ืองจาก ลกูค้ากลุ่มนีอ้าจเคยซือ้คอนโดมิเนียมหรือบ้านหลงัแรก

มาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดวา่จะลดการลงทนุในโครงการระดบักลางในปี 2562  

สําหรับแบรนด์ระดับสูง (High-end) ได้แก่ Knightsbridge มีการปรับตัวสู่ตลาดท่ีสูงยิ่งขึน้ เดิมมีราคา

จําหนา่ยเร่ิมต้น 3 – 4 ล้านบาท ปัจจบุนัปรับขึน้เป็นราคาจําหนา่ยเร่ิมต้น 5 – 6 ล้านบาท ตอ่ห้อง นอกจากนี ้

ยงัตัง้อยู่ในทําเลท่ีดีขึน้ สําหรับการจํากดั LTV น่าจะไม่มีผลกระทบต่อลกูค้ากลุม่นีม้ากนกั เพราะโดยมาก

ลกูค้าชําระเงินด้วยการโอนผา่นธนาคารทนัที (โอนสด) 

สาํหรับกลุม่สดุท้าย คือ แบรนด์ Park Origin ซึง่บริษัทฯ ได้มีการโอนโครงการ Park 24 ซึง่มีมลูคา่ประมาณ 

6 พันล้านบาท แล้วและในไตรมาสท่ี 4 จะมีการโอนเพ่ิมเติม โดยคาดว่าในปี 2561 จะโอนได้มูลค่า

ประมาณ 9 พนั ถึง 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นอตัราส่วนท่ีมีมลูค่าสงูสําหรับ Port ของบริษัทฯ หรือใน

วงการธุรกิจนี ้สาํหรับการจํากดั LTV นา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่ลกูค้ากลุม่นีม้ากนกั เพราะโดยมากลกูค้าชําระ
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เงินด้วยการโอนผา่นธนาคารทนัที (โอนสด) ประมาณร้อยละ 80 สว่นท่ีเหลอืประมาณร้อยละ 20 เป็นการใช้

สนิเช่ือจากธนาคาร และถึงแม้จะเป็นการใช้สินเช่ือจากธนาคาร ก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการจํากัด 

LTV เท่าใด นอกจากนี ้Part 24 เป็นโครงการท่ีเรียกเก็บเงินดาวน์ในจํานวนท่ีสงูอยู่แล้ว ประมาณร้อยละ  

15 – 20  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการเปิดตวัโครงการ Park Origin ทองหลอ่ และ Park Origin พญาไท โดยมีการ

เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ไปเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน  2561 โดยมียอดจองสงูถึงร้อยละ 72 และมีราคาจําหน่าย

เฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 270,000 บาทตอ่ตารางเมตร ซึง่โครงการ Luxury ท่ีทํายอดจองได้สงูถึงร้อยละ 40 – 50 

ตัง้แตเ่ปิดตวัโครงการนัน้มีน้อยมาก จึงถือวา่บริษัทฯ มีการวางแผนธุรกิจมาเป็นอยา่งดี โดยโครงการ Park 

Origin ทองหล่อ และ Park Origin พญาไท เป็นธุรกิจคอนโดมิเนียมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบ

ผสมผสาน (mixed-use) ควบคูก่นั 

สําหรับ Park Origin ทองหล่อ จะเปิดตวัในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีมูลค่าโครงการนีส้งูถึง 12 ล้าน

บาท ซึง่นา่จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมลูคา่สงูสดุในประเทศไทยในปีนี ้ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ทําการ

จําหนา่ยก่อนกบัลกูค้า VIP ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตบิางสว่น ปัจจุบนัมียอดจองถึงประมาณร้อยละ 50 

ซึ่งคาดว่าในวนัเปิดตวัโครงการ คือ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 จะสามารถทําผลงานได้ดี และคาดหวงัวา่

ภายในเดือนพฤศจิกายน จะมียอดจองถึงร้อยละ 70 และสําหรับ Park Origin พญาไท น่าจะมียอดจองถึง

ร้อยละ 85 โดยผลการดําเนินงานยอด Pre-sale ท่ีได้มีการตัง้เป้าใหม่จากเดิม 2 หมื่นล้านบาท เป็น 2.4 

หมื่นล้านบาท น่าจะทําได้ถึงเป้าหมาย และสําหรับยอดโอน แผนใหม่ท่ีปรับเป้าหมายเป็น 1.6 หมื่นล้าน

บาท บริษัทฯ ยงัมัน่ใจวา่จะทําได้ตามเปา้หมาย 

สําหรับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน มีตนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคุณอารดา จรูญเอก เป็น 

President และมีผู้บริหารร่วมกนัทํางาน ตัง้แต่ระดบั C Level ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

โดยคุณปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ โดย คุณสมสกุล แสง

สุวรรณ ดูแลเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัง้หมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ นําในด้านการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ การสร้าง Unit Plan ใหม่ ๆ การสร้าง Space Interior สร้างมูลค่าให้สินค้าจนได้รับความนิยม 

จนมีบริษัทฯ ต่าง ๆ มาดงูานมากมาย ผ่านไป 3 – 6 เดือน Design ของบริษัทฯ ก็เร่ิมไปปรากฏในงานของ

เจ้าของธุรกิจอ่ืน ซึง่ถือวา่บริษัทฯ เป็นผู้ นําด้าน Design และนวตักรรม นอกจากนีย้งัมี Chief Construction 

Officer โดยคุณสริุนทร์ สหชาติโภคานันท์ และมี Chief Marketing and Sales ดูแลเก่ียวกับ Corporate 

Marketing Corporate Branding Project Sales and Marketing ซึ่งเป็นหวัใจหลกัในการโปรโมทโครงการ
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ใหม ่ซึง่ท่ีผา่นมาคอ่นข้างเติบโตได้ด้วยความรวดเร็ว ปัจจบุนับริษัทฯ มี Business Unit สาํหรับใช้ทํา Sales 

and Marketing มากกวา่ 9 ยนิูต และมีหวัหน้าแตล่ะสว่นท่ี Chief of Marketing and Sales ดแูล นอกจากนี ้

ยังมี Chief Financial Officer โดยคุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ดูแล และมี Chief Operation Office โดยคุณ

เกรียงไกร กรีบงการ คอยดแูลบริหารงานภายในทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายบคุคล ฝ่ายทรัพยากร

สารสนเทศ ฯลฯ จริง ๆ แล้วโครงสร้างองค์กร (Organisation Chart) จะมีการปรับตวัทุก 6 เดือน บริษัทฯ 

จะมีความยืดหยุน่มากกวา่บริษัทฯ อ่ืน ปรับตวัไปตามสถานการณ์ เช่น มาตรการ LTV ท่ีจะมาถึง บริษัทฯ ก็

มีแผนจะปรับองค์กรตอ่ไป 

นอกจากนีค้ณุพีระพงศ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมต่อไปถึงแผนธุรกิจในอีก 5 ปี ว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจ

ไปยังส่วนท่ีเป็น Non-condominium มากขึน้เร่ือย ๆ ในส่วนคอนโดมิเนียม และธุรกิจแนวราบท่ีบริษัทฯ 

ลงทุนและเป็นเจ้าของ ส่วนนีไ้ม่ได้เติบโตมากนัก สําหรับ ณ ตอนนีห้ากรวมยอด Pre-sale และทําได้

มากกว่าเป้า คือ มากกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท ก็เท่ากับประมาณร้อยละ 12 ของส่วนแบ่งตลาดแล้ว ซึ่งใน

กรุงเทพ ปริมณฑลมียอด Pre-sale ประมาณ 2 แสนล้านบาทต่อปี ปัจจุบนั มีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ ท่ีประกอบธุรกิจคอนโดมีเนียมประมาณ 30 บริษัท และมีบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์อีกประมาณ 3,000 บริษัท ซึ่งถือว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทแนวหน้าของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจ

ลกัษณะเดียวกนั 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการปรับธุรกิจให้เหมาะสมอยู่เสมอ เช่น ปัจจุบนัไม่มีการทํา Budget Condo แล้ว 

เน่ืองจากคอนโดมิเนียมในลกัษณะดงักลา่วจะมปัีญหาคอ่นข้างมาก 

บริษัทฯ ยงัมีโครงการร่วมทนุ (Joint Venture) (“JV”) กบั โนมรูะ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ ( “NRED”)  

ซึ่งงบของ JV จะเป็นงบ Off-balance Sheet ซึ่งไม่มีหนีส้ินหรือภาระผูกพนัท่ีจะต้องคํา้ประกนัหนีใ้น Port 

ของ JV เลย จึงไม่มีความเสี่ยงในสว่นนี ้โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน JV และจะรับแต่กําไร ซึ่งถือวา่ดี

ต่อการขยายตวั ทัง้นี ้การทํา JV นอกจากเป็นเร่ืองป้องกนัความเสี่ยง การนําออกจาก Balance Sheet ไป

ได้แล้ว ยงัสามารถสร้างกําไรในระยะสัน้ได้ กลา่วคือ วนัท่ีเสนอขายหุ้น JV จะสามารถรับรู้สว่นลํา้มลูค่าหุ้น 

(premium} ได้ทนัที ในสว่นของการดําเนินกิจการ ยงัสามารถบนัทกึกําไรจากการบริหารงานของ JV ทกุไตร

มาส เช่น ไตรมาสท่ี 1 มีรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท มีต้นทนุในการบริหารประมาณ 200 ล้านบาท และ

กําไรอีกประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติการทําคอนโดมิเนียม จะรับรู้หนีต้ัง้แตว่นัแรกไปจนถึงวนัโอน 

สว่นการทํา JV รับรู้กําไรตัง้แต่วนัแรก และรอแบ่งกําไรสดุท้ายเมื่อถึงวนัโอน ทําให้ตวัเลขทางการเงินของ
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บริษัทฯ ดีขึน้เร่ือย ๆ ซึง่ปัจจุบนัอตัราผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เกินกว่าร้อย

ละ 55 ไปแล้ว และมีตวัเลขทางการเงินในลกัษณะท่ีแตกตา่งจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนแล้ว  

นอกจากนีใ้นธุรกิจแนวราบ ได้แก่ ธุรกิจบ้านจัดสรร Britania จะเปิดตวัเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ในปี 2561 มีการ

เปิดตวัเพ่ิมขึน้อีก 3 โครงการ และมีแผนเปิดตวัโครงการจนครบ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้

ปัจจบุนัผู้ประกอบธุรกิจบ้านจดัสรรทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจํานวนมาก บริษัทฯ จึงมองไปถึงบริเวณ 

Blue Ocean ซึ่งเป็นฝ่ายท่ีได้รับจากโครงการภาครัฐ ท่ีได้รับผลประโยชน์จากรถไฟฟ้าความเร็วสงู (High 

Speed Train) ตัง้แต่บริเวณบางนา ปทุมธานี ไปถึงระยอง และบริเวณระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

(EEC)  

 นอกจากนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเข้าร่วมเป็นภาคีขององค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  (Anti-Corruption Organization of Thailand) เ พ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(Corporate Governance) เรียบร้อยแล้ว 

 นอกจากนีย้งัมผีู้ ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอว่าในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้หน้า ควรเปลี่ยนสถานท่ีจดัประชมุให้เป็นสถานท่ีๆ 

สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึน้ 

 ประธานฯ จึงรับข้อเสนอดงักลา่วไว้พิจารณา 

 เมื่อไม่มีคําถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทัง้เสนอแนะ

ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ท่ีประชมุและปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

 

 ปิดประชมุเวลา 15.25 น. 

 

ลงช่ือ_______  _____________ 

(นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม)ี 

ประธานกรรมการ 


