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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม วิชัน่ ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ 

แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  กรรมการ

บรรษัทภิบาล 

2) นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ  

4) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล 

5) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

6) นายนิวติั ลมนุพนัธ์ กรรมการ /  ประธานคณะกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหาร 

7) นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8) นางอารดา จรูญเอก กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธาน

อํานวยการ 

9) นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายการเงิน  
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอม็เอสซี อนิเตอร์เนช่ันแนล ลอว์ ออฟฟิศ จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นางสวิตา สวุรรณสวสัด์ิ 

2) นางสาวพีชยาภรณ์ ทองคํา 

3) นายศิริกร ภาคการ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 

2) นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พนัธ์  

เร่ิมการประชุม 

นางสวิตา สุวรรณสวสัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ 

จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมประชุม

ท่ีมาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  

ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  

มีแนวโน้มการแพร่ระบาดท่ีทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจํานวนผู้ ติดเชือ้เพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง และกระจาย

ไปในวงกว้างประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครัง้ท่ี 10/2564 ได้มีมติสัง่ห้ามจัด

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอ่การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสท่ีมีผู้ เข้าร่วมกิจการเกิน 20 คน และให้ปิดสถานท่ีจดัประชุม

โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามระเบียบและมาตรการของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ บริษัทฯ จึงได้มีการ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 จากเดิมเป็น ห้องประชุม วิชั่น ชัน้ 20 อาคารภิรัช 

ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขท่ี 4345 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และจํากดั

ผู้ เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน (รวมกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) และบริษัทฯ ได้แจ้งสงวน

สิทธ์ิในการไม่จัดเตรียมพืน้ท่ีรองรับสําหรับผู้ เข้าร่วมประชุม และ/หรือผู้ ติดตามเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม

ระเบียบและมาตรการของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และในกรณีท่ีมีผู้ เข้าร่วมประชุมครบ 20 คนแล้ว 

บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอความอนุคราะห์ให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะส่งบตัรลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ณ 
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จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชมุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูดงักลา่วให้นกัลงทนุทราบแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีผ่านมา 

ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติมถงึแนวปฏิบติัตนสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี ้

• เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามมาตรการของกรมควบคมุโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุเก่ียวกบัความเสี่ยง

ในการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ได้จํากดัผู้ เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน (รวมกรรมการ ผู้บริหาร

ของบริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยจะมีการคดักรองและตรวจวดัอณุหภูมิผู้ ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีจดัการประชมุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ ท่ีมีไข้ (มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือมี

อาการเข้าข่ายท่ีจะเป็นไข้ หรือผู้ ท่ีเพ่ิงเดินทางกลบัจากประเทศเสี่ยงและยงัไมพ้่นกําหนดเวลา 14 วนั 

เข้าร่วมการประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทน หรือสง่บตัรลงคะแนนเสียงลว่งหน้า ณ 

จดุลงทะเบียน และสามารถสง่คําถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้ามายงักรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ จดุลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการถามคําถาม และ

ตอบคําถามดงักล่าวในการประชุม และจะดําเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเก่ียวกบัคําถาม และ

คําตอบดงักลา่วตามปกติ  

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และผ่าน

การคดักรองแล้ว ในการปฏิบติัตนดงันี ้ 

• กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานท่ีจดัการประชมุ  

• กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือนํา้ยาฆ่าเชือ้โรค 

• หลีกเลี่ยงการใช้ สมัผสั สิ่งของร่วมกบัผู้ อ่ืน 

• ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการแสกน QR Code บริเวณหน้าสถานท่ีจดัประชุม รวมทัง้แสกน QR 

Code ก่อนออกจากสถานท่ี 

• ควรพูดคยุเท่าท่ีจําเป็นโดยใช้ระดบัเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามยั หรือหน้ากาก

ผ้า ในขณะอยู่ในสถานท่ี และเลี่ยงการไอ หรือจาม ใกล้ผู้ อ่ืน 

นอกจากนี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง

ระบบ Streaming บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน จะมีสิทธิเข้ารับชมได้ 1 สิทธิ ทัง้นี ้ในการนับองค์

ประชุมนัน้จะนับเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะเป็นองค์ประชุม

เท่านัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะ แต่รับชมผ่านระบบ 
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Streaming เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จะไม่นบัเป็นองค์ประชุม แต่ให้ถือเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์ และบริษัทฯ ได้มี

การแจ้งหลกัเกณฑ์การเข้ารับชมการถ่ายทอดสดบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดําเนินการต่างๆ ในอนาคต รวมถงึการกําหนดแนวทางปฏิบติั และมาตรการใน

การป้องกนัความเสี่ยงตามแนวทางท่ีกฎหมาย และ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐท่ีจะกําหนดขึน้ต่อไป และ

ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุได้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบือ้งต้น 

ดงันี ้

• บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,545,776,222.50 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,226,431,226.50 บาท 

• แบ่งออกหุ้นสามญัจํานวน 2,452,862,453 หุ้น 

• มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ใน

วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 (Record Date) 

ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่าในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 1 ราย และโดย

การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจํานวน 953 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 954 ราย นับรวมจํานวนหุ้ นได้  

1,760,244,642 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.7629 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่

น้อยกวา่ 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้แนะนํากรรมการ ผู้ บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม โดย

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี ้ครบจํานวนคณะกรรมการทัง้ 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) และเพ่ือให้การ

ประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ดําเนินการ

ประชมุได้ชีแ้จงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดย

ให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึง

กรรมการอิสระท่ีได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ให้ปฏิบติัการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือในบตัร

ลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตน และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่านตอ่มติท่ีนําเสนอ 

สําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติ

เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดาํรงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง ซึง่บริษัทฯ จะได้เรียนชีแ้จงถงึการ

ลงคะแนนเสียงสําหรับวาระนีต้อ่ไป  

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนน

เสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในแตล่ะวาระ ขอให้

เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนแล้วจึงส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ลง ทัง้นี  ้การ

ลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีจ้ะเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนลบัแต่จะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า และไมมี่ลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือกํากบัทกุครัง้  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระออกเสียง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้

มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และ

ดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงท่ี

จะทําการลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. สําหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาดํารง

ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ในวาระนีบ้ริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้น 

และผู้ รับมอบฉันทะทุกท่าน ไม่ว่าจะประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตร
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ลงคะแนน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง ก่อนแล้วจงึเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็น

ลําดบัถดัมา 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่

มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ ในการพิจารณา

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” จะถือ

วา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุติัในวาระนัน้ ๆ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไมนํ่ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. สําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือ

หุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้

ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ดงันัน้ จํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่

เท่ากนั 

8.  ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจากบริษัท เอม็เอสซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว์ ออฟฟิศ 

จํากดั ได้แก่ นายศิริกร ภาคการ ทําหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์ และสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือ 

และนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีคําถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไป

สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น 

หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซํา้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

รายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดี และเพ่ือเป็น

การบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีกําหนด 

หลงัจากนัน้ผู้ ดําเนินการประชุมเชิญ นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมประชมุ และกล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2564  
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ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมการประชุมเข้าสู่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

ของบริษัทฯ  

จากนัน้ ประธานฯ เปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 ของบริษัทฯ ดงันี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 และรายงานประจําปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดตามรายงานประจําปี 

2563 ซึง่ได้จดัสง่แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านในรูปแบบ QR Code นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นสมควรให้

เสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(“ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร”) เป็นผู้ เสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

• ภาพรวมของบริษัทฯ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงการทัง้หมด 81 โครงการ คิด

เป็นมลูค่าประมาณ 125,000 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทฯ ประสงค์จะเพ่ิมจํานวนโครงการ

อีกประมาณ 19 โครงการ รวมเป็นจํานวนประมาณ 100 โครงการ หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 

145,000 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2563 เป็นมลูคา่ประมาณ 20,000 ล้านบาท 

• ภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการจํานวน 10 โครงการ คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 13,300 ล้านบาท โดยมียอดขายทัง้หมด 25,774 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่า

มากกว่าเป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้เป็นจํานวนร้อยละ 120 ของเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดย

บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธ์ิ ทัง้ในส่วนของบริษัทฯ เอง และในกิจการร่วมค้า (JV) กับหุ้นส่วน 

(Partner) ประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของการโอนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

โดยปี 2563 บริษัทฯ มีรายรับรวม (Total Revenue) จํานวน 11,114 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 

(Net Profit) คิดเป็นอตัราร้อยละ 24 

• เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ทําให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง

เป็นอตัราร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปี 2562 และมีรายได้ในปี 2563 ลดลงเหลือ 11,000 ล้านบาท

จากจํานวน 14,000 ล้านบาท ในส่วนของกําไรลดลงเป็นอตัราร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปี 2562 

โดยมีกําไร ลดลงเหลือ 2,662 ล้านบาทในปี 2563 จากจํานวน 3,000 ล้านบาท บริษัทฯ มี
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ประสิทธิภาพในการทํากําไรสงูขึน้จากอตัราร้อยละ 21.4 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 24 ในปี 2563 

โดยมีสาเหตจุากการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการขาย และลดค่าใช้จ่าย

ในการตลาด โดยบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการทําการตลาดออนไลน์ 

(Digital marketing) ร่วมกับการทําการตลาดโดยมุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Micromarketing) 

ทําให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทํากําไรสงูขึน้ซึง่แตกตา่งจากบริษัทอ่ืน ๆ ในธุรกิจเดียวกนั  

• ในปี 2563 บริษัทฯ จําเป็นต้องลดราคาขายเพ่ือให้สามารถแข่งขันในภาวะตลาดหดตัว โดย

ลดลงจากอัตราร้อยละ 43 เหลืออัตราร้อยละ 36 เน่ืองมาจากการแข่งขันทางราคา และมี 

บริษัทฯ ท่ีประกอบกิจการก่อสร้างทางแนวราบมากขึน้ โดยในปี 2563 มีการก่อสร้างแนวราบ

ประมาณอตัราร้อยละ 14 ส่งผลทําให้กําไรขัน้ต้น หรือ Gross Profit (“GP”) ของบริษัทฯ ลดลง 

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปี 2563 

บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทํากําไรสงูขึน้ถงึอตัราร้อยละ 24  

• บริษัทฯ มียอดขายท่ีรอรับรู้รายได้จากการโอนโครงการ (“Backlog”) จนถงึสิน้ปี 2563 ประมาณ 

35,800 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2564 กับรายได้ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมี

ส่วนเกินอีกประมาณ 21,000 ล้านบาท โดย Backlog จะมีอายุประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน 

ซึง่แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความมัน่คง และสามารถทําได้ถงึเปา้หมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

• แผนการของปี 2564 บริษัทฯ มีการวางคอนเซ็ปต์ (Concept) ในการพัฒนาบริษัทฯ กล่าวคือ 

“Origin Next Level” ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทฯ คือ “Next Normal” และ

การพฒันาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง คือ “Up Level” เม่ือนําองค์ประกอบ

ทัง้สองมารวมกนัจะเป็น “Origin Next Level”  

• สําหรับ “Next Normal” บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับ  “ประสบการณ์การใช้ชีวิต  (Living 

Solution)” โดยมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่เพียงแต่เฉพาะการขายอสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้ แต่

บริษัทฯ เสนอประสบการณ์การใช้ชีวิต (Living Solution) ให้แก่ลูกค้าด้วยซึ่งบริษัทฯ มีการ

พฒันาสินค้าให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายอยู่เสมอ 

• บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปีท่ีก่อตัง้บริษัทฯ ซึ่งไม่ได้เฉพาะแต่เพียงธุรกิจ

คอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว แต่ขยายไปถึงธุรกิจบ้านจัดสรร โดยบริษัทฯ ใช้เวลาเพียง

ระยะเวลา 3 ปี ทําให้บริษัทฯ มีมูลค่ารวมในโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 26,000 ล้านบาท 

จากประมาณ 26 โครงการ ซึง่ถือเป็นความสําเร็จ และทําให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ใหม่ท่ีทําให้

บริษัทฯ มีกําไรประมาณ 1,000 ล้านบาทตอ่ปี  

• บริษัทฯ ยังคงขยายขอบเขตธุรกิจคอนโดมิเนียมอย่างต่อเน่ือง โดยขยายพืน้ท่ีพัฒนา

นอกเหนือจากกรุงเทพ และปริมณฑลแล้วยังขยายโครงการของบริษัทฯ ในจังหวดัระยอง ซึ่ง

สามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างตอ่เน่ือง 
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• ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็น Living Income เช่น Service Department โรงแรม พืน้ท่ีให้เช่า (Retail) 

และพืน้ท่ีสํานักงานซึ่งเป็นโครงการใหม่ของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าร่วมทําธุรกิจ Built to Suit 

Warehouse หรือ ศูนย์กระจายสินค้าสินค้า (Logistic Center) กับบริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟ

โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นหนึง่ในธุรกิจใหมข่องบริษัทฯ  

• สําหรับธุรกิจท่ีอยู่อาศยั นอกเหนือจากการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิต (Living Solution) แล้ว 

เน่ืองจากสถานการณ์ของ COVID-19 ในปี 2564 บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักบัเร่ือง Wellness 

and Healthcare ด้วย โดยร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเช่นโรงพยาบาลท่ีอยู่ใน

ชุมชน รวมไปถึงการทําโทรเวชกรรม (Telemedicine) ซึ่งร่วมมือกับบริการทางการแพทย์จาก

กลุม่โรงพยาบาลสมิติเวช 

• เน่ืองจากสถานการณ์หนีค้รัวเรือนสงูขึน้ ส่งผลให้สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ (NPLs) สงูขึน้ บริษัทฯ  

จงึจดัตัง้บริษัทลกูเพ่ือประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยมุง่เน้นธุรกิจปรับโครงสร้างหนี ้ปัจจบุนั

อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต โดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตในไตรมาสท่ี 3 หรือช่วงปลายปี 

2564  

• ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดตวัโครงการเพ่ิมขึน้มลูค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ

จะเปิดตวัโครงการในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ได้ศกึษาและกลัน่กรองจากความต้องการของตลาดแล้ววา่

จะยังคงมีความต้องการอยู่แม้ในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของ COVID-19  

• ในปี 2564 บริษัทฯ กําหนดเป้าหมาย Presale ไว้ท่ีมูลค่า 29,000 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ 

สามารถทําได้ตามเป้าหมายจะเป็นสถิติสงูสดุของบริษัทฯ โดยสถิติในปี 2562 กล่าวคือมูลค่า

ประมาณ 28,000 ล้านบาท ในปี 2563 มูลค่าประมาณ 25,600 ล้านบาท ทัง้นี ้ในไตรมาสท่ี 1 

ของปี 2564 ซึง่อยู่ในช่วงระยะการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มียอด Presale จํานวน 

7,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัทฯ จะสามารถมียอด Presale ถึงเป้าหมายได้ แม้จะ

ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม 

• ในปี 2564 บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายการโอนกรรมสิทธ์ิสําหรับโครงการของบริษัทฯ มูลค่า

ประมาณ 12,800 ล้านบาท และสําหรับโครงการของกิจการร่วมค้า (JV) มลูค่าประมาณ 5,000 

ล้านบาท รวมมูลค่าทัง้หมดประมาณ 17,800 ล้านบาท และยังมีรายได้อ่ืน ๆ อีกประมาณ 

1,200 ล้านบาท จากการบริหารจดัการในโครงการของกิจการร่วมค้า (JV) การบริการหลงัการ

ขายของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั ธุรกิจเช่าโรงแรม Holliday Inn and Suites ท่ีอําเภอ

ศรีราชา และรายได้ในส่วนของโรงแรม Staybridge Suites ซึ่งบริษัทฯ เข้าเป็นหุ้ นส่วน ซึ่งจะ

ปรากฏเป็นกําไรจากเงินลงทนุดงักลา่ว 
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• ในปี 2564 บริษัทฯ จะมีโครงการบ้านจดัสรร คิดเป็นอตัราร้อยละ 52 และคอนโดมิเนียมร้อยละ 

48 โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจบ้านจดัสรรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ COVID-

19 ซึง่โครงการบ้านจดัสรรได้รับความนิยมสงูขึน้เน่ืองจากการ work from home และการเรียน

ออนไลน์ ทําให้ความต้องการบ้านแนวราบเพ่ิมมากขึน้ซึ่งบริษัทฯ มีรูปแบบบ้านแนวราบท่ี

หลากหลาย กล่าวคือบ้านทาวน์เฮ้าส์ของ Brighton ประมาณร้อยละ 21 บ้านระดบักลางของ 

Britania ประมาณร้อยละ 33 และบ้านระดบับน ราคาประมาณ 10 ถงึ 15 ล้านบาทของ Grand 

Britania ประมาณร้อยละ 46  

• สําหรับคอนโดมิเนียม บริษัทฯ เปิดตวัโครงการของ The Origin เพ่ิมอีกอตัราร้อยละ 62 มลูค่า

ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในบริเวณโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (“EEC”) เพ่ิมขึน้ ปัจจบุนับริษัทฯ เปิด Presale โครงการ Hampton Sriracha ซึง่

เป็นโครงการร่วมทุนกบัดสุิตธานี โดยในบริเวณพืน้ท่ี EEC มีโครงการ Hampton Rayong และ

จะมีการเปิดตัวเพ่ิมอีก 2 โครงการ เน่ืองจากพืน้ท่ี EEC มีคู่แข่งน้อย ไม่มีการแข่งขันสูง และ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความชํานาญในการดําเนินการดงักลา่ว 

• ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 บริษัทฯ เปิดตวัโครงการของ The Origin จํานวน 2 โครงการ ท่ีบาง

กะปิ และรามอินทรา โดยทัง้ 2 โครงการดงักล่าวมียอดขายประมาณร้อยละ 50 และบริษัทฯ มี

โครงการใหม่เป็นทาวน์เฮ้าส์ท่ีอมตะ-พานทอง ในแบรนด์ Brighton โดยในวนัเปิดตวัวนัแรกมี

ยอดขายประมาณร้อยละ 10 ของมลูคา่โครงการ 

• ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียม 

Hampton ซึ่งร่วมทุนกับดุสิตธานี, โครงการ Grand Britania บางนา และราชพฤกษ์ ทัง้นี  ้

สําหรับคอนโดมิเนียม Hampton นัน้ บริษัทฯ สามารถขายได้ถึงร้อยละ 60 ถือเป็นความสําเร็จ

ของบริษัทฯ ในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 

• ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม Brixton ซึง่เป็นโครงการ

ใหม ่บริเวณ สขุมุวิท 107 โดยบริษัทฯ ขยายกลุม่เป้าหมายคือเป็นคอนโดมิเนียมท่ีสามารถเลีย้ง

สตัว์เลีย้งได้ และจะเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม The Origin Plug & Play บริเวณลําสาลี ซึง่มี

รถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม สายสีเหลือง และสายสีนํา้ตาล และเปิดตวับ้านจัดสรรอีก 3 

โครงการในช่วงปลายไตรมาส ได้แก่ Britania ราชพฤกษ์-ติวานนท์, Grand Britania ท่ีรถไฟฟ้า

นนทบรีุ, และ Grand Britania ท่ีสวุรรณภมิู 

• ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 บริษัทฯ จะมีโครงการคอนโดมิเนียมสําหรับผู้สูงอายุโครงการแรก 

ช่ือ The Original ซึ่งเป็นการขยายตลาดให้กว้างขึน้ทําให้บริษัทฯ มีโครงการสําหรับบุคคลทุก

ช่วงอายตุัง้แตว่ยัเรียนจนถงึวยัเกษียณอาย ุและมีการพฒันาโครงการกระจายตวัมากขึน้ รวมถงึ

รองรับรถไฟฟ้าสายใหมใ่นอนาคต  



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน)   

496 หมู่ 9 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 

11 

 

• ในปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายในสว่นของรายรับ โดยแบ่งออกเป็นคอนโดมิเนียมประมาณร้อย

ละ 70 มูลค่าประมาณ 8,800 ล้านบาท และบ้านจัดสรรประมาณร้อยละ 30 มูลค่าประมาณ 

4,000 ล้านบาท และค่าบริการจากการบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ อีกประมาณ 1,200 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของพอร์ตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการขยายรายได้ในส่วนนีใ้ห้เพ่ิม

มากขึน้ 

• ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการท่ีมีการกําหนดการโอนกรรมสิทธ์ิทัง้หมด 10 

โครงการ และในไตรมาสท่ี 2 จะมีโครงการเพ่ิมเป็น 14 โครงการ ซึง่เพ่ิมขึน้มา 4 โครงการ ได้แก่ 

Knightsbridge Sukhumvit Thepharak, The Origin Ratchada Ladprao, Grand Britania 

Ratchaphruek-Rama 5, Grand Britania Bangna และสําหรับในไตรมาสท่ี 3 บริษัทฯ จะมีการ

โอนกรรมสิทธ์ิ Park Origin Phayathai มลูค่าประมาณ 4,600 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการท่ีใหญ่

ท่ีสดุในปี 2564 

• เน่ืองจากรัฐบาลได้มีประกาศยกเว้นค่าโอนกรรมสิทธ์ิ และจดจํานองสําหรับบ้านหรือ

คอนโดมิเนียมในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ สามารถขายบ้าน หรือคอนโดมิเนียม

ราคาดงักลา่วได้มากขึน้ประมาณ 1,100 ล้านบาท 

• ในปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตจาก 11,000 ล้านบาท เป็น 14,000 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 25 ถงึ 30 โดยคาดวา่ในคร่ึงปีแรกจะยงัทรงตวั เน่ืองจากการแข่งขนัสงู และสถานการณ์ 

COVID-19 แต่สําหรับในคร่ึงปีหลงั การแข่งขันด้านราคาจะน้อยลง และในปี 2565 ราคาขาย

คอนโดมิเนียม และบ้านจะกลับมาเป็นปกติ ซึ่งการทําบ้านจัดสรรในภาวะปกตินัน้ บริษัทฯ 

สามารถทํา GP ได้ประมาณร้อยละ 33 ถงึ 34 และในสว่นของคอนโดมิเนียมบริษัทฯ สามารถทํา 

GP ได้ประมาณร้อยละ 40  

• สําหรับธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจ ธุรกิจแรก คือ บริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้ น

ทัง้หมดร้อยละ 76 และผู้ เช่ียวชาญถือหุ้นร้อยละ 24 เพ่ือตอ่ยอดธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ

แก่ลกูค้า หรือลกูบ้าน การให้บริการเสริมความงาม บริการศนูย์สขุภาพ รวมถึงสถานบําบดัและ

ดแูล บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การดแูลสขุภาพง่ายมากขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ มาเป็นสว่นช่วย 

รวมถงึการออกผลิตภณัฑ์ในนามของบริษัท ออริจิน้ เฮลท์แคร์ จํากดั 

• สําหรับโครงการ Wellness Healthcare นัน้ บริษัทฯ จะมีโครงการท่ีบางนา และรามอินทรา โดย

สําหรับโครงการท่ีรามอินทรามีพืน้ท่ีต่อเน่ืองประมาณ 15 ไร่ ใกล้รถไฟฟ้า และโรงพยาบาลสิน

แพทย์ โดยบริษัทฯ มีแผนทําตึกสูงประมาณ 20 ชัน้  เ ป็น  Wellness Center และเป็น

คอนโดมิเนียมสําหรับผู้สงูอายุ โดยเป็นการขายสิทธิการอยู่ ประมาณ 200 ห้อง และจะมีศนูย์

บําบัดและดูแลอีกประมาณ 200 เตียง โดยสําหรับคอนโดมิเนียม The Origin รามอินทรา 83 

นัน้อยู่ในระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิ และมีคอนโดมิเนียมแบบ Low rise จํานวน 8 อาคาร 
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ประมาณ 800 ห้อง และจะเปิดเพ่ิมอีกจํานวน 6 อาคาร ประมาณ 600 ห้อง ซึ่ง Wellness 

Center ดงักลา่วจะดแูลสขุภาพของคนในชมุชน รวมไปถงึลกูค้าท่ีอยู่ในบริเวณดงักลา่ว  

• สําหรับโครงการบริเวณ แบร่ิง สุขุมวิท 107  บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาท่ีดินแปลงใหม่เป็น 

Wellness Center อีก 1 โครงการ และในพืน้ท่ีติดกันนัน้ บริษัทฯ เปิดตัวคอนโดมิเนียม The 

Original สําหรับผู้ สูงอายุ รวมถึงในบริเวณดังกล่าวมีโครงการของบริษัทฯ อีกประมาณ 20 

โครงการ 

• ธุรกิจท่ีสอง คือธุรกิจท่ีบริษัทฯ ร่วมกบั บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ทํา

ศนูย์กระจายสินค้า Logistic Center และ Built to Suit Warehouse โดยในปี 2564 มีจํานวน 2 

โครงการ พืน้ท่ีประมาณ 62,000 ตารางเมตร ซึง่โครงการแรกเร่ิมก่อสร้างแล้ว ตัง้อยู่บริเวณถนน

บางนา - ตราด ตม. 22 ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณต้นปี 2565 และบริษัทฯ 

ร่วมกบับริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจทัง้ 

Logistic Asset, Warehouse, Cold Storage, Logistic Park, และ  Industrial Estate Urban 

Solution เพ่ือรองรับ E-Commerce 

• ธุรกิจท่ีสาม คือ ธุรกิจปรับโครงสร้างหนี ้ซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาด และได้รับการส่งเสริมจาก

ภาครัฐ 

• สําหรับโรงแรมของบริษัทฯ จํานวน 2 โรงแรม ได้แก่ Staybridge Suites กับ Holiday inn & 

Suites ในปี 2563 มียอดจองโรงแรมประมาณร้อยละ 50 ซึง่พิสจูน์ได้วา่บริษัทฯ มีความชํานาญ 

และเข้าใจในธุรกิจโรงแรม 

• บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจ Service department และโรงแรมอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงต้น

ปี 2565 บริษัทฯ จะเปิดโรงแรม Intercontinental Bangkok Sukhumvit  และช่วงกลางปี 

บริษัทฯ จะเปิดโครงการ One only O เป็น Service Department ประมาณ 450 ห้อง ศนูย์การค้า 

และ สํานกังานท่ีมีพืน้ท่ีประมาณ 60,000 ตารางเมตร และปลายปีบริษัทฯ จะเปิดโครงการ Mix 

use ช่ือ One Phayathai ซึ่งภายในจะมีโรงแรม Hotel Indigo และ Holiday Inn Express ส่วน

พืน้ท่ีด้านลา่งของโครงการจะเป็นพืน้ท่ีให้เช่า และสํานกังาน 

• ในปี 2566 จะมีการก่อสร้าง Wellness Center ท่ีรามอินทรา และก่อสร้างโรงแรม Holiday Inn 

Express ในจงัหวดัระยอง 

• ในปี 2567 จะมีโครงการแล้วเสร็จ  ได้แก่  โครงการ  One Chonburi Sriracha และ One 

Sanampao ซึง่เป็นอาคารสํานกังาน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้  

นายสมคิด วงศ์ภากร สอบถามว่าต้นทุนของวัตถุดิบก่อสร้าง เช่น เหล็ก หรือทองแดงท่ีสูงขึน้นัน้

สง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่บริษัทฯ บ้าง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ในปัจจบุนั โลหะ รวมถงึเหลก็ซึง่เป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้างมีการ

ปรับราคาสูงขึน้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การผลิตโลหะต่าง ๆ มีต้นทุนท่ี

สูงขึน้ และโรงงานผลิตโลหะปิดตวัลงจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาของ

โลหะต่าง ๆ ไม่มาก เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้ผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญในการก่อสร้างซึง่สามารถควบคมุต้นทนุ และ

สัง่สินค้าลว่งหน้าทําให้มีวสัดเุพียงพอตอ่ความต้องการ บริษัทฯ จงึไมไ่ด้รับผลกระทบจากการปรับราคามากนกั 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี ้

แล้ว 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับ

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแล้ว 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดแสดงไว้ในงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่บริษัทได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านในรูปแบบ QR Code 

 ทัง้นี ้งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงักล่าวได้

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน กรรมการ และ

กรรมการบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์รวม 33,693,566,957 32,079,478,552 27,203,326,869 

หนีส้ินรวม 21,685,566,856 21,145,610,861 18,402,008,541 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 12,008,000,001 10,933,867,691 8,801,318,328 

รายได้รวม 11,114,132,965 14,122,122,291 16,637,833,254 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 3,324,779,986 3,988,899,682 4,356,362,774 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,661,893,717 3,027,133,082 3,337,952,630 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 1.09 1.23** 1.37** 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

แล้ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ 

บริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
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มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,791,516,544 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 161,400 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 981 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,791,677,944

เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ี

ประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่น

หนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จํานวนทัง้สิน้ 157,577,622 บาท 

ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดงันัน้ จึงไม่มีการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

จากกําไรสทุธิประจําปี 2563 เพ่ิมเติมอีก 

สําหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหกัสํารองตามกฎหมาย
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และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือ

ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ทัง้นี ้จากผลการดําเนินงานในปี 2563 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีผลกําไร

สทุธิจํานวน 2,677,872,617 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด 3 เดือนสดุท้ายของปี 2563 และกําไรสะสมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.39 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ไมเ่กินจํานวน 

956,616,356.67 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

8/2563 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นเงิน

จํานวนไมเ่กิน 245,285,955.30 โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

ดงันัน้ ในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีการจ่ายปันผลรวมจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 1,201,902,311.97 หรือคิด

เป็นอตัราการจ่ายปันผลในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 44.88 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสูงกว่า

กําหนดขัน้ต่ําของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 

ในการนี ้บริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ

เงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564  

ข้อมูลเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

 

ปี 2561 

1. จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว (หุ้น) 2,452,862,453 2,452,861,730 2,449,073,932 

2. จํานวนหุ้ นท่ีออกและชําระแล้ว รวมกับจํานวนหุ้ นเพ่ิม

จากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น) 

2,452,862,453 2,452,861,730

* 

- 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.4900 0.4950 0.6500 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.1000 0.2050 0.3500 

3.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท/หุ้น)  0.3900 0.2900 0.3000 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,201,902,312 1,213,389,336 1,355,149,706 
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4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท) 245,285,955 502,059,666 620,428,216 

4.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท) 956,616,357 711,329,670 736,720,860 

5 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสําหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 2,677,872,617 3,024,955,212 2,494,790,727 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกับกําไรสทุธิสําหรับปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

44.88 40.11 54.32 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติอนุมติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2563 เป็นเงินสํารอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นเงินสํารองตาม

กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,791,677,944 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น  981 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,791,677,944 

เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ก่อนเร่ิมการประชมุวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุได้เชิญให้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและ

ได้รับการเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

และเพ่ือความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  (“ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน”) ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 

แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้

กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออก

โดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุ กบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  กรรมการ 

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก  กรรมการ 

3. นางอารดา จรูญเอก  กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม ไมมี่

ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่าเน่ืองจาก

คณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความเหมาะสม คณุสมบติั คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ ความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีต้อง
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ออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัท รวมถงึในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทกุท่านปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

โดยรายละเอียดเก่ียวกับประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือ

เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้ภายหลังจากท่ีท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดํารง

ตําแหน่ง คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนีซ้ึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติอนุมติัเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาดํารง

ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้ามาดํารง

ตําแหน่งอีกวาระหนึง่จํานวน 3 ท่าน คือ (1) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส (2) นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

และ (3) นางอารดา จรูญเอก ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,676,600,617 93.5770 

ไมเ่ห็นด้วย 115,079,228 6.4230 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 982 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,791,679,845 

เสียง 

 

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,674,439,617 93.4564 

ไมเ่ห็นด้วย 117,240,228 6.5436 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 982 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,791,679,845 

เสียง 

3. นางอารดา จรูญเอก 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,711,624,767 95.5318 

ไมเ่ห็นด้วย 80,055,078 4.4682 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 982 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,791,679,845 

เสียง 
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หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุ

ทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่เน่ืองจากการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนได้ยดึถือแนวปฏิบติั คือพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยท่ีมีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ

ชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

หน่วย : บาท 

 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการ 
ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 
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หมายเหต ุ: สําหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุไมว่า่กรณีใด ๆ 

 3. คา่ตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด 

หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ประธานกรรมการ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

กรรมการ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไมผู่้ มีถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในวาระนี ้

ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ตามท่ี

ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุม 

เห็นด้วย 1,791,681,547 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

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

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

คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 15,000 - - 10,000 - - 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - - - 
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บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น  983 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด  

1,791,681,547 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) 

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 

2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) 

ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบ

บญัชี ประจําปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีแห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 จํานวน 3 ราย ได้แก่ 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ 

2. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ  

3. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2564 สําหรับบริษัทฯ เป็นจํานวน 2,050,000 บาท 

ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 ปี 2562 

คา่สอบบญัชี 2,050,000 บาท 2,050,000 บาท 2,050,000 บาท 

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

 



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน)   

496 หมู่ 9 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 

24 

 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ไม่มีส่วนได้

เสียกบับริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว และไมไ่ด้ให้บริการเป็นท่ี

ปรึกษาแก่บริษัทฯ แตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีเกิน 5 ปีรวมทัง้การ

เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 ดงักล่าว ได้ผ่านการ

กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ประจําปี 2564 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2564 ตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,791,681,564 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น  984 ราย คิดเป็นจํานวนเสียงทัง้หมด 1,791,681,564

เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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สําหรับวาระนี ้ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืน

ท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ และ

วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และมอบหมายให้ผู้ ดําเนินการประชุม ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้

ตอ่ท่ีประชมุ  

ผู้ ดําเนินการประชุม ชีแ้จงว่าในการเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชุม 

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ว่าเม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

(1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตตัง้แต่ปี 2562 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทัง้ 71 ข้อ โดยบริษัทฯ จะ

ย่ืนแบบประเมินอีกครัง้ในปี 2565  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถามในเร่ืองต่างๆ เพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ นี ้

โดยไมผู่้ มีถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะ

ความเห็น และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 15.40 น. 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 ประธานกรรมการ 

 


