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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ของ
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด
ณ ห้ องประชุมวิชนั่ ชัน้ 20 เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1) นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิส ระ / กรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน / กรรมการ
บรรษัทภิบาล

2) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิส ระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

3) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4) นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล

5) นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

6) นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

กรรมการ

7) นายพีระพงศ์ จรู ญเอก

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

8) นางอารดา จรู ญเอก

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง / กรรมการบรรษั ทภิ บาล / ประธาน
อานวยการ

9) นายชาติชาย พยุหนาวีชยั

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1) นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
1
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์ เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1) นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์

ผู้ก่อตัง้ และประธานกรรมการบริ หาร

2) นายศิริกร ภาคการ

ทนายความ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชี

2) นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์ พนั ธ์

ผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม
นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระจากบริ ษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์ เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิ ศ
จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่ วมประชุม
ที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019
(“COVID-19”) บริ ษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้ พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลบริ ษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) ของบริ ษั ท ฯ ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท โอเจ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ให้ บริ การลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาแนะนา หรื อคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ผ่านทางอีเมลของบริ ษัทฯ และทางไปรษณีย์ มายังสานักงานของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
การถามคาถามและตอบคาถามดังกล่าวในการประชุม และจะดาเนิ นการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ ยวกับ
คาถามและคาตอบดังกล่าวตามปกติ พร้ อมกันนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ นาส่งคู่มือการใช้ งานระบบประชุมอิเล็ กทรอนิกส์
สาหรับการประชุมผ่านระบบ E- Meeting ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมทังแจ้
้ ง Username และ Password ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ทางอีเมลล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการดาเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิและมาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรื อนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกาหนดขึ ้นต่อไป และ
ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ น
ดังนี ้
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• บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน

1,545,776,222.50

บาท

• ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

1,227,061,226.50

บาท

• แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน

2,454,122,453

หุ้น

• มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

0.50

บาท

ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
ผู้ด าเนิ น การประชุมแจ้ งต่อที่ ป ระชุมว่าในวัน นี ม้ ีผ้ ูถื อหุ้น เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเองจ านวน 16 ราย
นับ จ านวนหุ้น ได้ 8,169,404 หุ้ น และโดยการมอบฉัน ทะเข้ า ร่ ว มประชุม จ านวน 364 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้
1,937,102,319 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
380 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้
1,945,271,723 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.2655 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33 ซึง่ กาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนาคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม โดย
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ ครบทัง้ 9 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 100) และเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีผ้ ดู าเนินการประชุมได้ ชี ้แจงที่ประชุมให้ ทราบถึงลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม
การแสดงความคิดเห็นหรื อการแนะนา วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1.ลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น
การประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
และจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุม
จะเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น หรื อผู้รั บ มอบฉัน ทะซัก ถามในวาระที่ เกี่ ยวข้ อง ผู้ถื อหุ้น หรื อผู้รั บมอบฉันทะท่ านใด
ประสงค์จะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น สามารถกระทาได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่ องมือ Chat แล้ วให้ ผ้ รู ่ วมประชุมพิมพ์
ชื่ อ นามสกุล พร้ อมระบุว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉัน ทะ
ก่อนเริ่ มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
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2) ช่องทางระบบเสียง โดยโปรดกดปุ่ ม Raise Hand และเปิ ดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ ของท่าน เมื่อได้ รับ
สัญญาณจากเจ้ าหน้ าที่ควบคุมระบบให้ สนทนา ผู้เข้ าร่ วมประชุมโปรดแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมระบุ
ว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม
หรื อแสดงความคิดเห็น ทังนี
้ ้ภายหลังจากซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเรี ยบร้ อยแล้ วท่านผู้ถือหุ้น
โปรดกดปุ่ ม Lower Hand
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถสนทนาผ่ านไมโครโฟนได้ ขอความกรุ ณาพิ มพ์ คาถามของท่านมายังช่องทาง
Chat เพื่อให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมอ่านคาถามให้ กบั ที่ประชุมแทนท่าน
หลังจากนัน้ จึงจะให้ มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริ ษัทฯ จะตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไป
สอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นราย
อื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการ
บริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
สาหรั บผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ ส่งข้ อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรื อได้ ส่งคาแนะนาล่วงหน้ ามาที่บริ ษัทฯ
ก่อนวันประชุม บริ ษัทฯ จะตอบข้ อซักถามหรื อชีแ้ จงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการ
นาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ วเช่นกัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ อาจเปิ ด เผยข้ อมูล ส่วนบุคคลต่อบุคคล หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องกับ การประชุม เช่ น
ที่ปรึ กษาในการจัดประชุม ผู้ให้ บริ การสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง และจะจัดเก็บรวบรวม
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องได้ กาหนดไว้ เพื่ อบรรลุ วตั ถุประสงค์ แห่งการ
ประชุม
2.การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ ละระเบียบวาระ
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) เนื่ องจากการประชุมในครั ง้ นี เ้ ป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิ มพ์ บัตรลงคะแนน
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
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3) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้ าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละ
วาระภายในเวลาที่กาหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้ วย, ไม่เห็นด้ วย, หรื องดออกเสียง
เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ ว ระบบจะสอบถามอีกครั ง้ หนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ให้ กด
ตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
โดยในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่ได้ ทาการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของท่านต่อ
มติที่นาเสนอ
4) กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั ง้
หากวาระได้ ถกู ปิ ดโหวตไปแล้ ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรื อเปลี่ยนการลงคะแนนได้
สาหรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมผ่านอุปกรณ์ มือถือหรื อ Tablet ขอให้ สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome หรื อเบราว์เซอร์ ที่ใช้ เพื่อทาการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
5) เมื่ อ ลงคะแนนเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ขอให้ กลับ มายั ง หน้ าต่ า ง E – meeting (โปรแกรม zoom)
เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6) ระบบจะทาการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ ถื อหุ้น ที่ ลงคะแนนผ่าน E-Voting และ
ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้ าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7) กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้
กรรมการ หรื อกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้มอบฉันทะ
ในกรณี ข องผู้ถื อหุ้น ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้ คัส โตเดีย นในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากแ ละดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
8) ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 35 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
9) สาหรั บการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามที่ กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ”) และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ได้ แก่
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▪ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 2, 3, 5, และ 7 ซึ่งบริ ษัทฯ จะคานวณฐานเสียง
โดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็น
ด้ วยเท่านัน้ โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
▪ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้ แก่
วาระที่ 6 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะค านวณฐานคะแนนเสี ย งโดยคิ ด จากคะแนนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่
มาประชุม
▪ วาระที่ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 4 ซึง่ บริ ษัทฯ จะคานวณฐาน
คะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10) คะแนนเสี ย งของจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ในแต่ ล ะวาระอาจไม่ เ ท่ า กัน เนื่ อ งจากการทยอยเข้ า สู่ร ะบบ
E-Meeting ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
หลังจากนันผู
้ ้ ดาเนินการประชุมเชิญ นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่ วมประชุม และกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565
จากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 ซึ่งกาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบ
ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One-report) (ในรู ป แบบ
QR CODE) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 1
ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (“ประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริหาร”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม ดังนี ้
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• ภาพรวมธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีธุรกิจหลักได้ แก่
• ธุรกิจการสร้ างและจาหน่ายที่อยู่อาศัย ทังบ้
้ านจัดสรร และอาคารชุด โดยเมื่อปลายปี 2564
บริ ษัทฯ ได้ นาบริ ษัท บริ ทาเนีย จากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ ดาเนินธุรกิจบ้ าน
จัดสรร เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลตอบรับที่ดีมาก
• ธุรกิ จโรงแรม การให้ เช่าพื น้ ที่ สานักงาน และศูนย์ การค้ า ภายใต้ กลุ่มบริ ษัท วัน ออริ จิน้
จากัด บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั มี 13 โครงการ โดยบริ ษัทฯ จะพยายามผลักดันให้
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
• ธุรกิจการให้ บริ การ ภายใต้ กลุ่มบริ ษัท พรี โม เซอร์ วิส โซลูชนั่ จากัด บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ซึ่งให้ บริ การดูแลโครงการรวมแล้ วมากกว่า 55 โครงการ ทัง้ โครงการในเครื อของบริ ษัทฯ
และนอกเครื อบริ ษัทฯ โดยมีความเชี่ยวชาญในหลายรู ปแบบ ทังบริ
้ การนิติบุคคลอาคารชุด
และบ้ านจัดสรร บริ การนายหน้ าซือ้ ขายให้ เช่าอาคารชุดและบ้ านจัดสรร บริ การแม่บ้าน
ช่างอาคาร บริ การตกแต่งภายใน บริ การออกแบบและควบคุมงาน บริ การบริ หารจัดการ
โรงแรม (Hotel Management)
• ธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ เช่น ธุรกิจบ้ านสาหรั บผู้สูงอายุ Origin Healthcare, ธุรกิจด้ านการ
ขนส่งและคลังสินค้ า Alpha International Solutions, ธุรกิ จด้ านพลังงาน Origin Gunkul
Energy, ธุรกิจการบริ หารสินทรัพย์ Prominent Asset Management, Prominent Capital,
และธุรกิจนายหน้ าประกันภัย Primo Insurance Broker
• ส าหรั บ ธุ ร กิ จ อาคารชุ ด บริ ษั ท ฯ มี ก ารตัง้ ชื่ อ อาคารชุ ด โดยใช้ ชื่ อ Origin เพิ่ ม มากขึ น้ เช่ น
Park Origin, So Origin, Origin Plug & Play ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ สามารถท าการตลาดได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยเฉพาะการทาการตลาดออนไลน์ ซงึ่ ใช้ งบประมาณน้ อยลงเมื่อเทียบกับ
ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น อนึง่ สาหรับธุรกิจบ้ านจัดสรร บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นกลุม่ แบรนด์ “บริ ทาเนีย”
• กลุ่มบริ ษัทฯ มีการร่ วมทุนกับพันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ซึง่ เป็ นที่มาสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตและมีโครงการมูลค่าเกิน 100,000 ล้ านบาทใน
ปั จจุบัน โดยบริ ษัทฯ มีโครงการร่ วมทุนซึ่งอยู่ระหว่างการโอน และสามารถรั บรู้ รายได้ จานวน
5 โครงการ รวมมูล ค่ า ประมาณ 10,000 ล้ า นบาท ส าหรั บ โครงการร่ ว มทุ น อื่ น ๆ บริ ษั ท ฯ
มี โ ครงการร่ วมทุ น กั บ Nomura Real Estate Development (จากประเทศญี่ ปุ่ น), Dusit
International, GS E&C (จากประเทศเกาหลีใต้ ), และมีโครงการร่ วมทุนกับเจ้ าของที่ดิน ได้ แก่
กลุ่มบริ ษัท บุญ พา 2020 ซึ่ง การร่ วมทุน กับ เจ้ าของที่ ดิน มีผ ลตอบแทนที่ ดีก ว่า เนื่ องจากไม่
จาเป็ นต้ องซื ้อที่ดินมาเก็บไว้

7

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

• สาหรับโครงการร่ วมทุนในกลุ่มธุรกิจโรงแรม มีจานวน 5 โครงการ ซึง่ ปั จจุบนั มียอดการเข้ าพัก
ปรั บ ตัว ดี ขึ น้ เช่ น โรงแรม Stay Bridge Suite มี ย อดเข้ าพั ก ประมาณร้ อยละ 78, โรงแรม
Holliday Inn & Suites มียอดเข้ าพักประมาณร้ อยละ 50 ซึง่ ส่งผลให้ ยอดการรับรู้ รายได้ จากผล
ดาเนินงานปรับตัวดีขึ ้นตามลาดับ
• ในปี 2564 “Origin Next Level” บริ ษัทฯ มีการขยายธุรกิจในหลายส่วน เช่น การเปิ ดตัวแบรนด์
Hampton ซึง่ เป็ นคอนโดเพื่อการลงทุน , การทาธุรกิจให้ บริ การบริ หารจัดการโรงแรมโดยเปิ ดตัว
แล้ ว 6 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7560 ล้ านบาท, มีโครงการร่ วมทุน 9 โครงการ มูลค่ารวม
ประมาณ 20,000 ล้ านบาท, นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีการทาการตลาดออนไลน์ โดยการ Live ขาย
อาคารชุด ซึง่ ประสบความสาเร็ จอย่างสูง มียอดขายมากกว่า 500 ล้ านบาท
• ในปี 2564 บริ ษัทฯ มียอดจาหน่ายล่วงหน้ า (Presale) จานวน 30,257 ล้ านบาท และยอดโอน
16,157 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 3,194 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นสัญญาณว่าบริ ษัทฯ สามารถปรั บตัวกับ
สถานการณ์ โควิด 19 และมีประสิทธิภาพการทางานสูงมาก อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีอตั ราหนี ้สินต่อทุน
ลดลงเหลือเพียง 0.97
• บริ ษั ท ฯ มี ก ารร่ ว มมื อ กับ บริ ษั ท ชัน้ น าอื่ น ๆ เช่ น ร่ ว มมื อ กับ JWD จัด ตัง้ Alpha Industrial
Solutions ให้ บริ การขนส่ง และการค้ าออนไลน์ , ร่ วมมือกับ GUNKUL จัดตัง้ Origin Gunkul
Energy ทาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน, ร่ วมมือกับ KIN จัดตัง้ Kin Origin Healthcare ทา
ธุรกิจโรงพยาบาลผู้สงู อายุ และสถานพักฟื ้น รวมทัง้ ยังมีการร่ วมมือกันระหว่างบริ ษัทในเครื อ
เช่น Investment Program และ Origin Wellness
• สาหรับแบรนด์ Hampton ซึง่ เป็ นคอนโดเพื่อการลงทุนนัน้ บริ ษัท ฯ มีรายได้ ทงจากการจ
ั้
าหน่าย
ห้ องชุด และจากการให้ บริ การบริ หารจัดการ ซึง่ เป็ นการขยายกิจการที่ใช้ เงินลงทุนน้ อย แต่ได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดี
• ผลการดาเนินงานในปี 2564 บริ ษัทฯ มีการเปิ ดตัวโครงการจานวน 18 โครงการ มูลค่าประมาณ
17,725 ล้ านบาท เป็ นอาคารชุด 9 โครงการ และบ้ านจัดสรร 9 โครงการ มียอดจาหน่าย 30,257
ล้ านบาท เติบโตขึน้ ร้ อยละ 17 จากปี 2563 แบ่งออกเป็ นอาคารชุดจานวน 21,886 ล้ านบาท
และบ้ านจัดสรรจานวน 8,371 ล้ านบาท มียอดโอน 16,157 ล้ านบาท เติบโตขึ ้นร้ อยละ 7 จากปี
2563 แบ่ ง ออกเป็ น โครงการทั่ว ไปจ านวน 13,623 ล้ า นบาท และโครงการร่ ว มทุ น จ านวน
2,534 ล้ านบาท ส่งผลให้ บ ริ ษัท ฯ มี ร ายได้ จ านวน 15,943 ล้ านบาท เติบ โตร้ อยละ 43 และ
มี ก าไรสุท ธิ จ านวน 3,194 ล้ า นบาท เติ บ โตร้ อยละ 20 ส าหรั บ อัต ราก าไรสุท ธิ ยัง คงได้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 ซึง่ ส่งผลให้ มีกาลังซื ้อลดลง บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ อง
ลดราคา อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังคงเป็ นที่น่าพอใจ โดยบริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขึ ้นต้ นร้ อยละ
8
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33.8 และมีอตั รากาไรสุทธิ ร้อยละ 20 มีอตั ราส่วนหนี ้ต่อทุนลดลงเหลือ 0.97 เท่า ซึ่งคาดว่าจะ
ลดลงอี ก ในปี 2565 และมี อัต ราส่ ว นโครงสร้ างทางการเงิ น (Leverage Ratio) 0.84 เท่ า
อนึง่ แม้ บริ ษัทฯ จะมีการเปิ ดตัวโครงการไม่มากนัก แต่ก็มียอดรับรู้ รายได้ จากการโอน (Backlog)
สูงกว่า 30,000 ล้ านบาท
• ในปี 2565 บริ ษัทฯ มีการจัดทาแผนธุรกิจ “Origin Multiverse” กล่าวคือ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปทา
ธุ ร กิ จ ในหลายภาคส่วน เช่ น ธุ ร กิ จ ที่ อยู่อาศัย ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร ธุ ร กิ จ สุข ภาพ และธุ ร กิ จ
พลังงาน โดยบริ ษัทฯ มีการวางแผนจะเติบโตแบบก้ าวกระโดด ซึ่งการเข้ าลงทุนในธุรกิจใหม่
ทังหลายนี
้
้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตได้ มากกว่าดาเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว
อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีแผนที่ จะนาบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเพิ่มเติมอีก โดยมีเป้าหมายให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีมลู ค่ารวมมากกว่า 100,000 ล้ านบาท
• ในปี 2565 ถึงปี 2566 บริ ษัทฯ มีแผนจะนาบริ ษัท วัน ออริ จิน้ จากัด และบริ ษัท พรี โม เซอร์ วิส
โซลูชั่น จากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และในปี 2567 ถึง ปี 2568
บริ ษั ท ฯ ก็ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะสร้ างการเติ บ โตให้ บ ริ ษั ท ในเครื อ มี ศัก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึง่ จะเป็ นการสร้ างผลกาไรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ทุกท่าน
• ในปี 2565 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยื น โดยมีเป้าหมายจะเปิ ดตัวโครงการ
มูลค่าประมาณ 42,000 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 137 ยอดจาหน่าย 35,000 บาท ยอดโอน
26,000 บาท และมีรายได้ สทุ ธิจานวน 17,500 บาท ซึง่ จะเป็ นยอดสูงสุดของบริ ษัทฯ
• สาหรั บการเปิ ดตัวโครงการในปี 2565 นัน้ แบ่งออกเป็ นอาคารชุดร้ อยละ 68 และบ้ านจัดสรร
ร้ อยละ 31 โดยในส่วนของอาคารชุดนัน้ จะเน้ นในแบรนด์ ที่เจาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เช่น Origin
Plug & Play ซึง่ เปิ ดตัวตามแนวรถไฟฟ้าที่เปิ ดตัวขึน้ ใหม่ อันจะส่งผลให้ มียอดขายอาคารชุดที่ดี
ขึ ้น
• ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามมั่น ใจว่ า ในปี 2565-2566 บริ ษั ท ฯ จะสามารถกลับ มามี ย อดจ าหน่ า ย
(Presale) ในธุรกิจอาคารชุด และบ้ านจัดสรร ไม่น้อยกว่าช่วงสถานการณ์ โควิด 19 อนึ่งสาหรับ
สถานการณ์ สงครามระหว่างรั สเซียกับยูเครนนัน้ บริ ษัทฯ มีการเตรี ยมรั บมือกับสถานการณ์
ดังกล่าวแล้ ว และเชื่อว่าจะส่งผลกระทบเพียงระยะสันเท่
้ านัน้
• บริ ษัท วัน ออริ จิ ้น จากัด มีแผนจะยื่นคาขอเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในไตรมาส 3 ของปี 2565 มี โ ครงการพั ฒ นาโรงแรมจ านวน 12 โรงแรม มู ล ค่ า ประมาณ
23,800 ล้ านบาท จานวนห้ องพักประมาณ 4,530 ห้ อง รวมทัง้ มีคอนโดเพื่อการลงทุนในกลุ่ม
ของ Hampton ซึง่ บริ ษัท วัน ออริ จิ ้น จากัดจะเช่ากลับมาบริ หารอีกจานวน 20 โครงการ จานวน
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ห้ องพักประมาณ 5952 ห้ อง และมีพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงานจานวน 5 โครงการ รวมประมาณ
80,000 ตารางเมตร อีกทังยั
้ งมีธุรกิจอาคารชุดในเขต EEC อีกด้ วย
• บริ ษัท พรี โม เซอร์ วิส โซลูชั่น จากัด ซึ่งมีแผนจะยื่นคาขอเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ของปี 2565 มีอตั ราการเติบโตประมาณ ร้ อยละ 30 ต่อปี
• บริ ษัท แอลฟา อินดัสเทรี ยล โซลูชนั่ จากัด มีแผนจะยื่นคาขอเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2567-2568
• บริ ษัทฯ มีการปรั บตัวให้ เข้ ากับยุคของดิจิทัล โดยการเปิ ดตัวร้ านค้ าใน Metaverse ซึ่งลูกค้ า
สามารถซือ้ สินค้ าผ่านร้ านค้ าใน Metaverse ของบริ ษัทฯ ได้ อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีการเตรี ยมการ
สาหรับการ ICO เพื่อเปิ ดตัวเหรี ยญดิจิทลั ของบริ ษัทฯ และ Token สาหรับผลิตภัณฑ์ในเครื อ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้
ตัวแทนสมาคมส่งเสริ ม ผู้ล งทุน ไทย แสดงความชื่ น ชมผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษัท ฯ ว่ามี
ศักยภาพในการทาธุรกิจ และการหาทาเล และสอบถามว่าโครงการร่ วมทุนมีข้อดี และข้ อเสียอย่างไร และมีส่วน
แบ่งกาไรอย่างไร
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มทุ น กับ บริ ษั ท ฯ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ความชานาญในธุรกิจเช่น Nomura Real Estate Development, Tokyu Land Asia, GS E&C ซึง่ เป็ นบริ ษัทระดับ
โลก รวมถึง Dusit International ซึง่ เป็ นบริ ษัทแนวหน้ าของประเทศไทย การร่ วมทุนการบริ ษัทชันน
้ าดังกล่า วทาให้
บริ ษัทฯ ได้ รับองค์ ความรู้ และสามารถพัฒนาคุณ ภาพของโครงการต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว ส่งผลใ ห้ บริ ษัท ฯ
ก้ าวขึ ้นมาเป็ นบริ ษัทฯ ชันแนวหน้
้
าของธุรกิจอาคารชุดได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว รวมไปถึงเรื่ องของทุน ซึง่ แม้ วา่ บริ ษัทฯ
จะมีทุนจดทะเบียนไม่มาก แต่เมื่อมีบริ ษัทอื่นมาร่ วมลงทุน ก็ทาให้ สามารถดาเนินโครงการมูลค่าสูงได้ และมีสว่ น
แบ่งทางการตลาดสูงขึน้ ทัง้ นีส้ าหรั บส่วนแบ่งของกาไรในโครงการร่ วมทุนนัน้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
โครงการนัน้ ๆ อย่ างไรก็ ตามบริ ษัท ฯ ยังได้ ผ ลประโยชน์ อื่น ๆ อีก ด้ วย เช่ น การขายที่ ดิน ให้ โครงการร่ วมทุน
ค่าบริ การจากการบริ หารจัดการ อีกทังเมื
้ ่อบริ ษัทฯ มีโครงการจานวนมาก ก็ยงั ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายด้ านการขาย และ
การตลาดลดลงอีกด้ วย อนึ่งสาหรับข้ อเสียของโครงการร่ วมทุนมีไม่มาก เช่นต้ องแบ่งผลกาไรตามสัดส่วนการถือหุ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้ วโครงการร่ วมทุนนัน้ มีศกั ยภาพในการทากาไรที่สงู และส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถ
เติบโตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกิตติพงศ์ ลี ้หิรัญญพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการยกเลิกการจองซื ้อของอาคารชุด และบ้ าน
จัดสรรมีประมาณร้ อยละเท่าใด มีสาเหตุมาจากอะไร และบริ ษัทฯ มีแนวทางเพื่ อลดอัตรายกเลิกการจองซื อ้
ดังกล่าวอย่างไร
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ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่าอัตราการยกเลิก การจองซื ้อของอาคารชุด และบ้ านจัดสรรปรับตัว
สูงขึ ้น เนื่องจากผู้ซื ้อทังในกลุ
้
่มที่ทางานในธุรกิจท่องเที่ยว และสายการบินได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19
โดยก่อนสถานการณ์โควิด 19 บริ ษัทฯ มีอตั ราการยกเลิกการจองซื ้อประมาณร้ อยละ 15 และภายหลังสถานการณ์
โควิด 19 มีอตั ราการยกเลิกการจองซื ้อประมาณร้ อยละ 25
นายกิตติพงศ์ ลี ้หิรัญญพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากต้ นทุนการก่อสร้ างที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ อตั รา
กาไรของบริ ษัทฯ ลดลงหรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่าจากภาวะเงินเฟ้อ ทัง้ จากการเติบโตของต่างประเทศ และวิกฤต
พลังงานซึง่ เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่งผลให้ ต้ นทุนค่าก่อสร้ างปรับตัวสูงขึ ้น ประมาณร้ อยละ
3-5 เช่ น จากราคาเหล็ ก ที่ ป รั บ ตัว สู ง ขึ น้ ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการท าข้ อตกลงกับ
ผู้ประกอบการแล้ ว อนึ่งจากต้ นทุนค่าก่อสร้ างปรั บตัวสูงขึน้ นัน้ จะกระทบกับอัตรากาไรของบริ ษัทฯ ประมาณ
ร้ อยละ 1.5-2.5 เท่านัน้ ซึง่ ฝ่ ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในส่วนอื่น และมีปริ มาณการโอนที่มากขึ ้น
มากขึน้ ได้ ดงั เดิม อีกทัง้ โครงการของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จก่อนจะเกิดสถานการณ์
วิกฤตพลังงาน จึงเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถทาให้ กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ สูงขึ ้นได้
นายกิตติพงศ์ ลี ้หิรัญญพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริ ษัทฯ มีมมุ มองอย่างไรกับโรงแรม Ibis ที่บริ ษัทฯ
ซื ้อมา เนื่องจากเห็นว่าผู้ขาย (Erawan) ระบุวา่ มิใช่โรงแรมที่มีศกั ยภาพมากนัก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่าจากการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ก่อนซื ้อโรงแรม
Ibis ทัง้ 3 แห่งนัน้ พบว่า ช่วง 5 ปี ก่อนสถานการณ์ โควิด 19 มียอดการจองห้ องพักประมาณร้ อยละ 70 ซึง่ แม้ ว่า
ปั จจุบันจะมียอดการจองห้ องพักเพี ยงประมาณร้ อยละ 30 แต่บริ ษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถทาให้ ยอดการจอง
ห้ องพักกลับไปสูงดังเดิมได้ ภายใน 4 ปี อีกทังฝ่
้ ายบริ หารเห็นว่าราคาซึง่ บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อโรงแรมดังกล่าวมานันไม่
้ สงู
คิดเป็ นห้ องละประมาณ 1,400,000 บาท โดยหากพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่าใช้ จ่ายในการสร้ างและพัฒนาเอง จะ
มีราคาประมาณห้ องละ 2,000,000 บาท
นายเศรษฐวิ ช ญ์ อัค รเดชานัน ท์ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามว่ า บริ ษั ท วัน ออริ จิ น้ จ ากัด มี แ ผนจะเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อใด มีแผนจะสร้ างโรงแรมที่ใด และมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นกลุม่ ใด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่า บริ ษัท วัน ออริ จิน้ จากัด มีแผนจะยื่นเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 และแผนการสร้ างโรงแรมนั น้ จะเน้ นสร้ าง
ภายในประเทศก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการศึกษาการสร้ างโรงแรมในต่างประเทศด้ วยหากมีโอกาส โดยพื ้นที่ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกรุ งเทพ EEC และเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา และภูเก็ต โดยจะเป็ นโรงแรมสาหรั บภาคธุรกิจและ
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นจุดขายของประเทศไทย อีกทัง้ จะยังสอดแทรกด้ านสุขภาพเข้ าไปในธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็ น
จุดขายของโรงแรมด้ วย
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นายเศรษฐวิชญ์ อัครเดชานันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการสร้ างพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นสานักงาน คุ้มค่าหรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่าแม้ วา่ การทางานที่บ้าน (Work from Home) อาจเปลี่ยนพฤติกรรม
การทางานของบริ ษัทต่าง ๆ บ้ าง แต่อย่างไรก็ตามในหลายธุรกิจยังจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่สานักงานอยู่ อีกทังโครงการ
้
ให้ เช่าพื ้นที่สานักงานของบริ ษัทฯ ล่าสุดมีกลุม่ เป้าหมายเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพิ่มมากขึ ้น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ฯ สาหรั บ
รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี
รั บอนุญาตแล้ ว

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ซึง่ กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (ในรู ปแบบ QR CODE) ที่ได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 1
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ และได้ ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น (“ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม ดังนี ้
รายการตามงบการเงินรวม

ณ 31 ธันวาคม
2564

ณ 31 ธันวาคม
2563

ณ 31 ธันวาคม
2562

สินทรัพย์รวม

35,398,442,917

33,693,566,957

32,079,478,552

หนี ้สินรวม

19,458,443,282

21,685,566,856

21,145,610,861

ส่วนของผู้ถือหุ้น

15,939,999,635

12,008,000,101

10,933,867,691

รายได้ รวม

15,942,964,819

11,114,132,965

14,122,122,291
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รายการตามงบการเงินรวม

ณ 31 ธันวาคม
2564

ณ 31 ธันวาคม
2563

ณ 31 ธันวาคม
2562

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้

4,242,111,558

3,324,779,986

3,988,899,682

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

3,193,934,937
3,377,092,066
1.30

2,661,893,717

3,027,133,082

1.09

1.23**

กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น
**หมายเหตุ: ปรับปรุ งตามมาตรฐานบัญชี

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1,949,805,629

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

161,400

-

0

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ

บัตรเสีย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
หมายเหตุ : มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการงดจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2564 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และ
การจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระนีต้ ่อที่

ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ มาตรา 116
ก าหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุท ธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุน
จดทะเบียน และห้ ามบริ ษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน กาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว จานวนทังสิ
้ ้น 154,577,622 บาท
ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ แล้ ว ดังนัน้ จึงไม่มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จากกาไรสุทธิประจาปี 2564 เพิ่มเติมอีก
สาหรับการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัท ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และหักสารองตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิ จารณาการจ่ายเงิ นปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ
เพื่อผลประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ จากผลการดาเนินงานในปี 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริ ษัท ฯ มีผลกาไร
สุทธิ จานวน 3,307,579,957.27 บาท ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีความประสงค์ และเห็นสมควรที่ จะจ่ายปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ งวด 6 เดือนสุดท้ ายของปี 2564 และกาไรสะสมของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น
ไม่เกินจานวน 1,030,731,430.26 บาท โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
อนึ่ ง ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ครั ง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สาหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรื อ
คิดเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 294,342,270.36 บาท โดยบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
ดังนัน้ ในปี 2564 บริ ษัทฯ จึงมีการจ่ายปั นผลรวมจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,325,073,700.62 บาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลในปี 2564 เท่ากับร้ อยละ 40.06 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ สูงกว่า
กาหนดขันต
้ ่าของนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ บริ ษัทฯ กาหนดให้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

14

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ ายปั นผลในปี ที่ผ่านมา
ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2563

ปี 2562

1. จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว (หุ้น)

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

2. จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว รวมกับจานวน
หุ้นเพิ่มจากการใช้ สิทธิ ESOP (หุ้น)

2,454,122,453* 2,452,862,453 2,452,861,730

3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.5400

0.4900

0.4950

3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

0.1200

0.1000

0.2050

3.2 เงินปั นผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)

0.4200

0.3900

0.2900

4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)

1,325,073,700.62 1,201,902,234 1,213,389,336

4.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท)

294,342,270.36

245,285,955

502,059,666

4.2 เงินปั นผลส่วนที่เหลือ (บาท)

1,030,731,430.26

956,616,279

711,329,670

5. กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

3,307,579,958 2,677,872,617 3,024,955,212

6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเมื่อเทียบกับกาไรสุทธิ
สาหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้ อยละ)

40.06

44.88

40.11

*หมายเหตุ : รวมกับจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิ ESOP
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติก ารงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจ าปี 2564 เป็ นเงิ น
สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นเงิ นสารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1,949,967,029

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
หมายเหตุ : มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท และแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระนีต้ ่อที่

ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญจดทะเบียน
ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2561 จานวน 637,429,992 หุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้
ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ จานวน 318,714,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,545,776,222.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 1,227,061,226.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
(ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
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1 พฤศจิ กายน 2560 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
จานวน 637,429,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนข้ างต้ น บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน และให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่ อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

แบ่งออกเป็ น

1,227,061,226.50 บาท (หนึ่งพันสองร้ อยยี่ สิบ เจ็ดล้ านหก
หมื่นหนึ่งพันสองร้ อยยี่สิบหกบาท
ห้ าสิบสตางค์)
2,454,122,453 หุ้น (สองพั น สี่ ร้ อยห้ าสิ บ สี่ ล้ านหนึ่ ง
แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้ าสิบ
สามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

2,454,122,453 หุ้น (สองพั น สี่ ร้ อยห้ าสิ บ สี่ ล้ านหนึ่ ง
แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้ าสิบ
สามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น ( - )”

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติก ารลดทุนจดทะเบี ยนบริ ษัท และแก้ ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,949,966,929

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

100

0.0000

0

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ

บัตรเสีย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
หมายเหตุ : มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล (“นายชินภัทรฯ”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายชินภัทรฯ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัทฯ มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

กรรมการอิสระ

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการอิสระ

ทัง้ นี ้ เพื่อความโปร่ งใสกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ออกจากการประชุมเป็ น
การชัว่ คราวในระหว่างที่มีการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระนี ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงอย่าง
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เป็ นอิสระ โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการให้ กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกจากระบบการประชุม
ไปรอใน Waiting Room และจะเชิญกลับเข้ าระบบการประชุมเมื่อดาเนินการประชุมในวาระนี ้เสร็ จสิ ้น
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้ ารั บการพิ จ ารณา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนพิ จารณากลั่นกรองแล้ วมีความเห็นว่าเนื่ องจาก
คณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังให้
้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จารณาจากความเหมาะสม คุณ สมบัติ คุณ วุฒิ ประสบการณ์ ทัก ษะ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ วเห็นว่ากรรมการที่
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนันแล้
้ ว ได้ มีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และมีความเห็นว่า
กรรมการอิสระทังสามท่
้
านซึง่ ได้ ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ได้ ดารงตาแหน่ง
ในฐานะกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลา 8 ปี 22 วันต่อเนื่องกัน รวมกับที่จะได้ แต่งตังใหม่
้ อีก 3 ปี รวมเป็ น 11 ปี
22 วัน โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระทังสามท่
้
านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตรงที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นอกจากนี ้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วว่า กรรมการอิสระทังสามท่
้
านจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ ประวัติ วุฒิ ก ารศึก ษา ประสบการณ์ ท างาน สัดส่วนการถื อหุ้น ในบริ ษัท ฯ
การเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามข้ อมูลของบุคคลซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่ ที่ประชุมมีมติแ ต่งตัง้ กรรมการที่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ กลับ เข้ าด ารง
ตาแหน่ง คณะกรรมการของบริ ษัทฯ จะประกอบไปด้ วยกรรมการ จานวน 9 ท่าน
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ ามาดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติอ นุมัติ ก ารเลื อ กตัง้ กรรมการที่ อ อกตามวาระกลับ เข้ า มาดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่งจานวน 3 ท่าน คือ (1) นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี, (2) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร,
และ (3) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. นายลักษณะน้ อย พึ่งรั ศมี

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

1,840,872,213

94.4315

ไม่เห็นด้ วย

108,553,416

5.5685

งดออกเสียง

541,400

-

0

-

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

บัตรเสีย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
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2. นายสหัส ตรี ทพ
ิ ยบุตร

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

1,840,872,213

94.4315

ไม่เห็นด้ วย

108,553,416

5.5685

งดออกเสียง

541,400

-

0

-

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

บัตรเสีย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รั ตนวานิช

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

1,841,434,413

94.4604

ไม่เห็นด้ วย

107,991,116

5.5396

งดออกเสียง

541,500

-

0

-

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

บัตรเสีย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
หมายเหตุ : มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รั ตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน”)
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต้ องได้ รับการอนุมัติจ ากที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้ ยดึ ถือแนวปฏิบตั ิ คือพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้ เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่มีมลู ค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ โดยค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท
หน่วย : บาท
ตาแหน่ ง

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ประธานกรรมการ

30,000

30,000

30,000

กรรมการ

15,000

15,000

15,000

2. ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
หน่วย : บาท
ตาแหน่ งประธานกรรมการ
คณะกรรมการ

ตาแหน่ งกรรมการ

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

คณะกรรมการบริ ษัท

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

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000
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ตาแหน่ งประธานกรรมการ
คณะกรรมการ

ตาแหน่ งกรรมการ

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลบรรษั ท 15,000
ภิบาล

15,000

-

10,000

10,000

-

หมายเหตุ : สาหรับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุมไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ค่าตอบแทนที่เป็ นผลประโยชน์อื่นใด
หน่วย : บาท
ตาแหน่ ง

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ประธานกรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ไม่ผ้ ูมีถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ วมีมติอนุมัติก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่
ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

1,949,963,508

99.9998

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

3,521

0.0002

0

0.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

บัตรเสีย
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
หมายเหตุ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี
2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสหัส ตรี ทิ พ ยบุ ต ร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”)
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565 และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2564 จานวน 3 ราย ได้ แก่
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรื อ

2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 และ/หรื อ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011

ในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ
แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 สาหรับบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 2,050,000 บาท
ซึง่ มีข้อมูลการเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี ้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

(ปี ที่เสนอ)

ค่าสอบบัญชี

2,050,000 บาท

2,050,000 บาท

2,050,000 บาท

ค่าบริ การอื่น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั บริ ษัท ฯ ไม่มีส่วนได้
เสียกับบริ ษัทฯ /บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ ให้ บริ การเป็ นที่
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ปรึกษาแก่บริ ษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
อี ก ทัง้ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้ส อบบัญ ชี ดัง กล่า วพบว่ า ไม่ มีร ายใดปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ กิ น 5 ปี และการก าหนดค่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2565 ดังกล่าว ได้ ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตังผู
้ ้ ส อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2565
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2565 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1,912,286,279

98.0713

ไม่เห็นด้ วย

37,607,750

1.9287

งดออกเสียง

73,000

-

0

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ

บัตรเสีย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 388 ราย คิดเป็ นจานวนเสียงทังหมด
้
1,949,967,029 เสียง
หมายเหตุ : มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

สาหรับวาระนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่น
ที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กฎหมายกาหนด และมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้

25

บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม
ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้ ว่าเมื่อที่ ประชุมพิ จารณาระเบี ยบวาระการประชุม
ตามลาดับระเบียบวาระที่ กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
(1/3) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ายได้ ทัง้ หมดจะขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ ก าหนดไว้ ใ นหนังสือ
นัดประชุมอีกก็ได้
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมิน CGR จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ในระดับดีเยี่ยม และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นหุ้นยัง่ ยื นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็ นผลมาจากที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยมีความ
รั บผิ ดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
บุคลากร จะร่ วมมือกันดาเนินธุรกิจตามแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่ องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี ้
โดยไม่ผ้ มู ีถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทังเสนอแนะ
้
ความเห็น และข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริ ษัทฯ และกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 16.07 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี)
ประธานกรรมการ
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