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จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

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

ประชุมเมื่อวันท่ีประชุมเมื่อวันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ห้อง MR 211–213 ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี  ประธานกรรมการ 

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ   กรรมการอิสระ 

5) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์   กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

6) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   กรรมการ  

7) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก   กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8) คณุอารดา จรูญเอก   กรรมการ และประธานอ านวยการ 

9) คณุพส ุลปิตภลัลภ   กรรมการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการ  

ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักงานกฎหมาย วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

1) คณุวิทยา แก้วกงัสดาล 

เร่ิมการประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) โดยนายตฤณ รัตนจันทร์ ผู้ ด าเนินการ
ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี  ้

 บริษัท มีทนุจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 813,148,673.50 บาท 



 แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน 1,626,297,347 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 205 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 248 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 1,202,544,022 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 74.0052 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบงัคบัของบริษัทซึง่มีข้อก าหนด
เก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวนันี ้จะมีวาระการประชุมจ านวน 6 วาระ ตามรายละเอียด
ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อก าหนดท่ี
เก่ียวกบัการประชมุและการลงมติ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดย
ให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระยกเว้นในวาระที่  2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล  หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัร
ลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บ
บตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 



 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัท จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มี
สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้
ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 



8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระ
วงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด คือ คุณพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น 
หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
รายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็น
การบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชมุเรียนเชิญคณุลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วม
ประชมุ และเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ของบริษัท 

ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่
ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว (เอกสารแนบ 1) 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,196,088,765 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 1,400 0.0001 



งดออกเสียง 1,196,090,165 100.0000 

บตัรเสีย 0 - 

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

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 
81,314,867.35  บาท ทัง้นีก้ าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวนัท่ี 
9 ตลุาคม 2560 โดยก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560  

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลดงันี ้

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลเดมิ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและ
บริษัท ก าหนดไว้ในแตล่ะปี  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้
ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การ
ส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร 
หรือเหมาะสม 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหม่ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรส าหรับปี ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภท
ท่ีกฎหมายและบริษัท ก าหนดไว้ในแตล่ะปี  



ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้
ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การ
ส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร 
หรือ เหมาะสม 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบญัชี
อาวโุส (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส”) ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียด
ของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโสได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีความ
ประสงค์ท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จ านวน 406,574,337 หน่วย 
เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราส่วนการจดัสรร
ท่ีหุ้นสามญัเดิม (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียด
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (เอกสารแนบ 2) 

บริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัส่วน
จ านวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่  (Record Date) ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 รวมทัง้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณา
แก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบท่ีมีต่อบริษัท
เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว เช่น วันออก



ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ วิธีการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สดุการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ การให้
ข้อมูล และการย่ืนค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จ านวน 406,574,337 หน่วยต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น และให้มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
ในการก าหนดรายละเอียดอื่นๆ และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของ
บริษัท ดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คุณธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นีม้ีอายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ
ค่อนข้างสงู 400,000,000 หุ้น หากมีการใช้สิทธิเต็มท่ีก็ประมาณ 8,000,000,000 บาท ในตอนนี ้ทุนของบริษัทจะ
เพ่ิม 3 – 4 เท่าหรือไม ่และบริษัทมีแผนการใช้เงินอย่างไร 

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าบริหาร”) ชีแ้จงว่า ตัง้แต่ปี 2018 – 
2021 บริษัทคาดว่าจะมีการเจริญเติบโตจากการท่ีมีรายได้ ส าหรับปีหน้าบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 
14,000 ล้านบาทจนถึงปี 2018 หลังจากคาดว่าจะเติบโตอีกประมาณเกือบเท่าตัวไปจนถึงประมาณปี 2021 
เพ่ือให้มีตวัรายได้ประมาณ 24,000 ล้านบาท ซึง่การด าเนินงานดงักลา่วก็คงจ าเป็นต้องใช้ทนุ ในการท าเพ่ิมทนุใน
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ครัง้นี  ้ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผู้ ใ ช้สิทธิประมาณคร่ึงหนึ่ง  คิดเป็นประมาณ 
4,000,000,000 บาท ท่ีจะเกิดภายใน 3 ปี หากเกิดการใช้สิทธิปีละเท่าๆ กัน ก็คิดเป็นปีละ 1,300,000,000 บาท 
เป็นวงเงินท่ีจะเข้ามาเสริมในการท่ีทางบริษัทจะเปลี่ยนโครงการทัง้ในสว่นของคอนโดมิเนียม บ้านจดัสรร รวมไป
ถึงอาคารส าหรับการเช่าต่างๆ ไม่วาจะเป็นโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ หรือส านักงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
ธุรกิจของบริษัท 

คณุธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นอย่างไร ในขณะนี ้
หนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทประมาณเท่าใด และจากแผนท่ีวางไว้ รู้สึกว่าสบายใจกับระดับประมาณ
เท่าใด 



ประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัตอนปิดงบไตรมาสที่ 2 หนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ีประมาณ 
1.4 เท่า กรอบหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีวางไว้อยู่ท่ีประมาณ 2 เท่า ส่วนธนาคารจะให้ประมาณ 2.5 - 3 เท่า ซึง่
บริษัทคิดวา่จะสามารถรักษาอยู่ในระดบั 2-3 เท่าตอ่ไปได้เร่ือยๆ 

คุณธีธัช ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ส าหรับเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor หรือ EEC)ซึง่ก าลงัเป็นท่ีพดูถงึอย่างกว้างขวาง บริษัทมีมมุมองพืน้ท่ีนีอ้ย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าบริหาร ชีแ้จงวา่ บริษัทเป็นผู้จดทะเบียนรายแรกท่ีเข้าไปเปิดโครงการในพืน้ท่ีดงักลา่ว ใน
พืน้ท่ี ศรีราชา แหลมฉบงั บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 5 ล้านบาทซึง่เปิดขายทัง้หมดแล้วด้วยยอดการ
จองซือ้ประมาณร้อยละ 70 และปีนีเ้องก็จะมีการโอนโครงการส่วนของ Knightsbridge the Ocean เป็นโครงการ
แรกตัง้แต่ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา และมีโครงการ The Kensington Laemchabang Sriracha Phase 1 และ Phase 
2 Phase 1 ได้โอนไปในไตรมาสที่ 3 สว่น Phase 2 จะโอนในช่วงปลายปี โดยการโอนทัง้หมดก็เป็นไปได้ด้วยความ
ราบร่ืนดี ในสว่นของโครงการท่ียงัไมเ่ปิดได้แก่ Service Apartment และโรงแรมท่ีอยู่ในระหวา่งการเร่ิมต้นก่อสร้าง 
ในส่วนของท่ีดินท่ีเพ่ิงได้มา บริษัทได้ท าการจัดตัง้ไปเป็นบริษัท ออริจิน้ ระยอง จ ากัด และจะมีการขยายพืน้ท่ี 
เน่ืองจากระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกท่ีได้รับการคาดหวังว่าจะมีการ
เจริญเติบโตสงู ไมว่า่จะเป็นเร่ืองสนามบินอูต่ะเภา และนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยโครงการท่ียงัไมไ่ด้เปิดตวั
ในปัจจบุนัจะมีมลูคา่ราว 7,000,000,000 – 8,000,000,000บาท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(ORI-W1) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนน
เสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,201,678,720  100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0  - 

งดออกเสียง 1,400  - 

บตัรเสีย 0  - 

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



หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุน
จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส ชีแ้จงให้ท่ีประชุม
ทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุสได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือเพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 821,390,425.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าวข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความ
ใหม่ต่อไปนีแ้ทน โดยให้บุคคลท่ีคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทดงันี  ้

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

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

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

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



หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
821,390,425.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และให้
แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง จดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,201,681,922 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 - 

งดออกเสียง 1,400 0.0001 

บตัรเสีย 0 - 

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

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส ชีแ้จงให้ท่ีประชุม
ทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโสได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดงัมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 4 นัน้ บริษัทจึงขอเสนอท่ีจะจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท รายละเอียดปรากฏตามสรุป

 หุ้นบริุมสิทธิ                           - หุ้น ( - )” 



รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้มี อ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจ
ด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงการติดต่อ  
การให้ข้อมลู และการย่ืนค าขออนญุาต  ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ตอ่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วย 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท และ ให้มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้ 

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,203,529,922 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 - 

งดออกเสียง 1,400 - 

บตัรเสีย 0 - 

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

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

 

 



วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า วาระนี เ้ป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอื่นท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า 
เมื่อท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือ
หุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คณุธีธชั ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมวา่บริษัทมีการบริหารท่ีดี อตัราก าไรคอ่นข้างสงู ไมท่ราบวา่บริษัทมีเคลด็ลบั
อย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าบริหารกล่าวว่า ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเกิดจากการท างานอย่างหนกัของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคน โดยมีหลกัการในการท างานคือ ขยนั ประหยดั และวางแผนก่อนการท างานเสมอ 

คณุธีธชั ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทมีการวางแผนไปยงัตา่งประเทศหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าบริหารชีแ้จงว่า บริษัทท าตลาดต่างประเทศมา  5-6 ปีแล้ว โดยเร่ิมจากประเทศญ่ีปุ่ น 
และมีการสรรหาพนกังานชาวญ่ีปุ่ น ต่อมาเป็นประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน เพราะคิดว่าตลาดส่วนหนึ่งชอบท่ี
จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามก็ส าหรับการเปิดตลาดในจีนก็มีความน่ากังวลเร่ืองการซือ้เก็งก าไร
เช่นกนั บริษัทก็พยายามระมดัระวงัอยู่ 

คณุธีธัช ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า การท่ีบริษัทจะมีการท าธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์นัน้ เรายงัเป็นเจ้าของอยู่
ใช่หรือไม่ และมองว่าเป็นสดัส่วนรายได้ประมาณเท่า และบริษัทมองว่าจะมีแผนการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีก
หรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าบริหารชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนรายได้อื่นนอกจากคอนโดมิเนียม ปัจจุบนั
รายได้สว่นนีอ้ยู่ท่ีร้อยละ  95 ในอนาคตจะเพ่ิมสดัสว่นรายได้อื่นประมาณร้อยละ 15 จะมาจากการพฒันาแนวราบ
ประมาณร้อยละ 5-10 ธุรกิจให้เช่า รวมถึงธุรกิจการให้บริการผ่านทางกลุ่มพรีโม่ ซึง่มีพนกังานประมาณ 200 คน 
และด าเนินธุรกิจได้ค่อนข้างดี ท าให้บริษัทมีรายได้ระยะยาวโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก รวมถึงกลุ่มท่ีเป็น Capital 



Intensive ท่ีมีการลงทุนเยอะ เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  บริษัทก็เตรียมท่ีจะขยายรายได้ส่วนนีเ้พ่ิมขึน้ 
ปรากฎตามรายงานสารสนเทศท่ีได้เปิดเผยไป 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เราเลือกใช้ International Chain เพ่ือสร้างมาตรฐานในการ
ให้บริการและมุ่งกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย (Expatriate) ระดบัผู้บริหาร กลุ่มบริษัท      
( Corporate use) ท่ีเช่าระยะยาว หรือระยะสัน้ถึงระยะยาว ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการท าการตลาดและการ
ขาย 

และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดนัน้ ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า 
เพ่ือรักษาระดับการเติบโตในระยะยาวของทัง้กลุ่มบริษัท บริษัทควรท่ีจะมีรายได้แบบ  recurring income มา
เพ่ิมเติมในแผนการลงทนุ รวมถงึการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ก็เป็นสว่นหนึง่ของแผนการใช้เงินของบริษัท
เช่นกนั 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก และเม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาตอ่ท่ีประชมุ  

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะ
ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ท่ีประชมุและขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 

ปิดประชมุ เวลา 10.55 น. 

 

________________________ 

  (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
         ประธานท่ีประขมุ 

 

________________________ 

 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 
 เลขานกุารที่ประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

          


