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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด 
ณ ห้องประชุมวิชัน่ ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
บรรษัทภิบาล 

2) นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  /   
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 

5) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

6) นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ  

7) นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8) นางอารดา จรูญเอก กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธาน
อ านวยการ 

9) นายชาติชาย พยหุนาวีชยั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอม็เอสซี อนิเตอร์เนช่ันแนล ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นางสวิตา สวุรรณสวสัด์ิ ผู้ก่อตัง้ และประธานกรรมการบริหาร 

2) นายศิริกร ภาคการ ทนายความ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชี 

2) นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พนัธ์ ผู้สอบบญัชี 

เร่ิมการประชุม 

นางสวิตา สุวรรณสวสัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ 
จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมประชุม
ท่ีมาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
(“COVID-19”) บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทฯ ในครัง้นีไ้ด้มอบหมายให้บริษัท โอเจ  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนบัคะแนนเสียงในการประชมุ  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าแนะน า หรือค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์ มายงัส านกังานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจดัให้มี
การถามค าถามและตอบค าถามดังกล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบันทึกรายงานการประชุมเก่ียวกับ
ค าถามและค าตอบดังกล่าวตามปกติ พร้อมกันนีบ้ริษัทฯ ได้น าส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็ กทรอนิกส์
ส าหรับการประชุมผ่านระบบ E- Meeting ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้แจ้ง Username และ Password ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉนัทะ ทางอีเมลลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนั ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการด าเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบตัิและมาตรการใน
การป้องกนัความเสี่ยง ตามแนวทางท่ีกฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐท่ีจะก าหนดขึน้ต่อไป และ
ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุได้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบือ้งต้น 
ดงันี ้
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• บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,545,776,222.50  บาท 

• ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,227,061,226.50  บาท 

• แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน 2,454,122,453   หุ้น 

• มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50    บาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
(Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565  

ผู้ ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวันนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 16 ราย  
นับจ านวนหุ้ นได้ 8,169,404 หุ้ น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 364 ราย นับจ านวนหุ้ นได้ 
1,937,102,319 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 380 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 
1,945,271,723 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.2655 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึง่ก าหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม โดย
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวนันี ้ครบทัง้ 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) และเพ่ือให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงท่ีประชุมให้ทราบถึงล าดบัระเบียบวาระการประชุม การซกัถาม 
การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะน า วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง ดงัมีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1.ล าดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคดิเหน็ 

การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม 
และจะไมม่ีการสลบัวาระการประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูประกอบวาระในแตล่ะวาระ และในระหวา่งการประชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามในวาระท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถกระท าได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่ มเคร่ืองมือ Chat แล้วให้ผู้ ร่วมประชมุพิมพ์
ช่ือ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ  
ก่อนเร่ิมถามค าถามทกุครัง้เพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุ 
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2) ช่องทางระบบเสียง โดยโปรดกดปุ่ ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนท่ีอุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับ
สญัญาณจากเจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบให้สนทนา ผู้ เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมระบุ
ว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น ทัง้นีภ้ายหลงัจากซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ ถือหุ้น
โปรดกดปุ่ ม Lower Hand 

หากผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมายังช่องทาง 
Chat เพ่ือให้ผู้ด าเนินการประชมุอา่นค าถามให้กบัท่ีประชมุแทนท่าน 

หลงัจากนัน้จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  หรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะในแตล่ะระเบียบวาระภายหลงัการน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นราย
อื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งค าแนะน าล่วงหน้ามาท่ีบริษัทฯ  
ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นท่ีสอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการ
น าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระครบถ้วนแล้วเช่นกนั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม เช่น  
ท่ีปรึกษาในการจดัประชุม ผู้ ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง และจะจดัเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์แห่งการ
ประชมุ 

2.การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้ นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ  
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2) เน่ืองจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
ให้กบัผู้ ถือหุ้น  
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3) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแตล่ะ
วาระภายในเวลาท่ีก าหนด โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง 
เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ให้กด
ตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

โดยในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากผู้ ถือหุ้นไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ระบบจะถือวา่ผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อ
มติท่ีน าเสนอ 

4) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้  
หากวาระได้ถกูปิดโหวตไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไมส่ามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 

ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยัง
โปรแกรม Chrome หรือเบราว์เซอร์ท่ีใช้ เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

5) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom)  
เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ 

6) ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้ นท่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนลว่งหน้าผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

7) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้
กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

8) ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ 
ไมม่ีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

9) ส าหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้ในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคบัของบริษัทฯ 
ได้แก่ 
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▪ วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 2, 3, 5, และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานเสียง
โดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยเท่านัน้ โดยไมค่ิดรวมเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

▪ วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม ได้แก่  
วาระท่ี  6 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ี  
มาประชมุ 

▪ วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 4 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐาน
คะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10) คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้ นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าสู่ระบบ  
E-Meeting ของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลง  

หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมเชิญนายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 

จากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพงึรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One-report) (ในรูปแบบ  
QR CODE) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
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• ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีธุรกิจหลกัได้แก่ 

• ธุรกิจการสร้างและจ าหน่ายท่ีอยู่อาศยั ทัง้บ้านจดัสรร และอาคารชดุ โดยเม่ือปลายปี 2564 
บริษัทฯ ได้น าบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ด าเนินธุรกิจบ้าน
จดัสรร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลตอบรับท่ีดีมาก 

• ธุรกิจโรงแรม การให้เช่าพืน้ท่ีส านักงาน และศูนย์การค้า ภายใต้กลุ่มบริษัท วัน ออริจิน้ 
จ ากดั บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ปัจจุบนัมี 13 โครงการ โดยบริษัทฯ จะพยายามผลกัดนัให้
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่ไป 

• ธุรกิจการให้บริการ ภายใต้กลุ่มบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จ ากดั บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ซึ่งให้บริการดูแลโครงการรวมแล้วมากกว่า 55 โครงการ ทัง้โครงการในเครือของบริษัทฯ 
และนอกเครือบริษัทฯ โดยมีความเช่ียวชาญในหลายรูปแบบ ทัง้บริการนิติบุคคลอาคารชดุ
และบ้านจัดสรร บริการนายหน้าซือ้ขายให้เช่าอาคารชุดและบ้านจัดสรร บริการแม่บ้าน  
ช่างอาคาร บริการตกแต่งภายใน บริการออกแบบและควบคุมงาน บริการบริหารจัดการ
โรงแรม (Hotel Management) 

• ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจบ้านส าหรับผู้สูงอายุ Origin Healthcare, ธุรกิจด้านการ
ขนส่งและคลังสินค้า Alpha International Solutions, ธุรกิจด้านพลังงาน Origin Gunkul 
Energy, ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ Prominent Asset Management, Prominent Capital, 
และธุรกิจนายหน้าประกนัภยั Primo Insurance Broker 

• ส าหรับธุรกิจอาคารชุดบริษัทฯ มีการตัง้ ช่ืออาคารชุดโดยใช้ช่ือ Origin เพ่ิมมากขึน้ เช่น  
Park Origin, So Origin, Origin Plug & Play ซึ่งส่งผลให้สามารถท าการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการท าการตลาดออนไลน์ซึง่ใช้งบประมาณน้อยลงเม่ือเทียบกบั
ประสิทธิภาพท่ีมากขึน้ อนึง่ส าหรับธุรกิจบ้านจดัสรร บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุม่แบรนด์ “บริทาเนีย”  

• กลุ่มบริษัทฯ มีการร่วมทุนกบัพนัธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือพฒันาโครงการต่าง ๆ 
ซึง่เป็นท่ีมาส าคญัท่ีท าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีโครงการมลูคา่เกิน 100,000 ล้านบาทใน
ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ระหว่างการโอน และสามารถรับรู้รายได้ จ านวน  
5 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ส าหรับโครงการร่วมทุนอื่น ๆ บริษัทฯ  
มี โครงการ ร่วมทุนกับ  Nomura Real Estate Development (จากประเทศญ่ีปุ่ น ) , Dusit 
International, GS E&C (จากประเทศเกาหลีใต้), และมีโครงการร่วมทุนกบัเจ้าของท่ีดิน ได้แก่
กลุ่มบริษัทบุญพา 2020 ซึ่งการร่วมทุนกับเจ้าของท่ีดิน มีผลตอบแทนท่ีดีกว่า เน่ืองจากไม่
จ าเป็นต้องซือ้ท่ีดินมาเก็บไว้ 
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• ส าหรับโครงการร่วมทุนในกลุ่มธุรกิจโรงแรม มีจ านวน 5 โครงการ ซึง่ปัจจุบนัมียอดการเข้าพัก
ปรับตัวดีขึน้ เช่น โรงแรม Stay Bridge Suite มียอดเข้าพักประมาณร้อยละ 78, โรงแรม  
Holliday Inn & Suites มียอดเข้าพกัประมาณร้อยละ 50 ซึง่ส่งผลให้ยอดการรับรู้รายได้จากผล
ด าเนินงานปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั 

• ในปี 2564 “Origin Next Level” บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในหลายสว่น เช่น การเปิดตวัแบรนด์ 
Hampton ซึง่เป็นคอนโดเพ่ือการลงทนุ, การท าธุรกิจให้บริการบริหารจดัการโรงแรมโดยเปิดตวั
แล้ว 6 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 7560 ล้านบาท, มีโครงการร่วมทุน 9 โครงการ มลูค่ารวม
ประมาณ 20,000 ล้านบาท, นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการท าการตลาดออนไลน์ โดยการ Live ขาย
อาคารชดุ ซึง่ประสบความส าเร็จอย่างสงู มียอดขายมากกวา่ 500 ล้านบาท 

• ในปี 2564 บริษัทฯ มียอดจ าหน่ายล่วงหน้า (Presale) จ านวน 30,257 ล้านบาท และยอดโอน 
16,157 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 3,194 ล้านบาท ซึ่งเป็นสญัญาณว่าบริษัทฯ สามารถปรับตวักบั
สถานการณ์โควิด 19 และมีประสิทธิภาพการท างานสงูมาก อีกทัง้บริษัทฯ มีอตัราหนีส้ินต่อทนุ
ลดลงเหลือเพียง 0.97  

• บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัทชัน้น าอื่น ๆ เช่น ร่วมมือกับ JWD จัดตัง้ Alpha Industrial 
Solutions ให้บริการขนส่ง และการค้าออนไลน์ , ร่วมมือกับ GUNKUL จัดตัง้ Origin Gunkul 
Energy ท าธุรกิจเก่ียวกับพลังงานทดแทน, ร่วมมือกับ KIN จัดตัง้ Kin Origin Healthcare ท า
ธุรกิจโรงพยาบาลผู้สงูอายุ และสถานพักฟื้น รวมทัง้ยังมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทในเครือ 
เช่น Investment Program และ Origin Wellness 

• ส าหรับแบรนด์ Hampton ซึง่เป็นคอนโดเพ่ือการลงทนุนัน้ บริษัทฯ มีรายได้ทัง้จากการจ าหน่าย
ห้องชดุ และจากการให้บริการบริหารจดัการ ซึง่เป็นการขยายกิจการท่ีใช้เงินลงทนุน้อย แตไ่ด้รับ
ผลตอบแทนท่ีดี 

• ผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีการเปิดตวัโครงการจ านวน 18 โครงการ มูลค่าประมาณ 
17,725 ล้านบาท เป็นอาคารชดุ 9 โครงการ และบ้านจดัสรร 9 โครงการ มียอดจ าหน่าย 30,257 
ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 17 จากปี 2563 แบ่งออกเป็นอาคารชุดจ านวน 21,886 ล้านบาท 
และบ้านจดัสรรจ านวน 8,371 ล้านบาท มียอดโอน 16,157 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 7 จากปี 
2563 แบ่งออกเป็นโครงการทั่วไปจ านวน 13,623 ล้านบาท และโครงการร่วมทุนจ านวน  
2,534 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 15,943 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 43 และ 
มีก าไรสุทธิจ านวน 3,194 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20 ส าหรับอัตราก าไรสุทธิยังคงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซึง่ส่งผลให้มีก าลงัซือ้ลดลง บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ลดราคา อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยงัคงเป็นท่ีน่าพอใจ โดยบริษัทฯ มีอตัราก าไรขึน้ต้นร้อยละ 
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33.8 และมีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 20 มีอตัราส่วนหนีต้่อทุนลดลงเหลือ 0.97 เท่า ซึ่งคาดว่าจะ
ลดลงอีก ในปี 2565 และมีอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน  (Leverage Ratio) 0.84 เท่า  
อนึง่แม้บริษัทฯ จะมีการเปิดตวัโครงการไมม่ากนกั แตก่็มียอดรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) 
สงูกวา่ 30,000 ล้านบาท 

• ในปี 2565 บริษัทฯ มีการจัดท าแผนธุรกิจ “Origin Multiverse” กล่าวคือ บริษัทฯ ได้เข้าไปท า
ธุรกิจในหลายภาคส่วน เช่นธุรกิจท่ีอยู่อาศัย ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจ
พลงังาน โดยบริษัทฯ มีการวางแผนจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่
ทัง้หลายนี ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มากกวา่ด าเนินธุรกิจท่ีอยู่อาศยัเพียงอย่างเดียว 
อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพ่ิมเติมอีก โดยมีเป้าหมายให้กลุม่บริษัทฯ มีมลูคา่รวมมากกวา่ 100,000 ล้านบาท  

• ในปี 2565 ถึงปี 2566 บริษัทฯ มีแผนจะน าบริษัท วนั ออริจิน้ จ ากัด และบริษัท พรีโม เซอร์วิส 
โซลูชั่น จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2567 ถึง ปี 2568 
บริษัทฯ ก็มีเป้าหมายท่ีจะสร้างการเติบโตให้บริษัทในเครือ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเข้า  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึง่จะเป็นการสร้างผลก าไรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทกุท่าน 

• ในปี 2565 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการ
มูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 137 ยอดจ าหน่าย 35,000 บาท ยอดโอน 
26,000 บาท และมีรายได้สทุธิจ านวน 17,500 บาท ซึง่จะเป็นยอดสงูสดุของบริษัทฯ 

• ส าหรับการเปิดตวัโครงการในปี 2565 นัน้ แบ่งออกเป็นอาคารชุดร้อยละ 68 และบ้านจัดสรร
ร้อยละ 31 โดยในส่วนของอาคารชุดนัน้ จะเน้นในแบรนด์ท่ีเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น Origin 
Plug & Play ซึง่เปิดตวัตามแนวรถไฟฟ้าท่ีเปิดตวัขึน้ใหม่ อนัจะส่งผลให้มียอดขายอาคารชุดท่ีดี
ขึน้ 

• ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าในปี 2565-2566 บริษัทฯ จะสามารถกลับมามียอดจ าหน่าย 
(Presale) ในธุรกิจอาคารชดุ และบ้านจดัสรร ไม่น้อยกว่าช่วงสถานการณ์โควิด 19 อนึ่งส าหรับ
สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนัน้ บริษัทฯ มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์
ดงักลา่วแล้ว และเช่ือวา่จะสง่ผลกระทบเพียงระยะสัน้เท่านัน้ 

• บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดั มีแผนจะย่ืนค าขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในไตรมาส 3 ของปี 2565 มีโครงการพัฒนาโรงแรมจ านวน 12 โรงแรม มูลค่าประมาณ  
23,800 ล้านบาท จ านวนห้องพักประมาณ 4,530 ห้อง รวมทัง้มีคอนโดเพ่ือการลงทุนในกลุ่ม
ของ Hampton ซึง่บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากดัจะเช่ากลบัมาบริหารอีกจ านวน 20 โครงการ จ านวน
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ห้องพกัประมาณ 5952 ห้อง และมีพืน้ท่ีให้เช่าเป็นส านกังานจ านวน 5 โครงการ รวมประมาณ 
80,000 ตารางเมตร อีกทัง้ยงัมธีุรกิจอาคารชดุในเขต EEC อีกด้วย 

• บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด ซึ่งมีแผนจะย่ืนค าขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ของปี 2565 มีอตัราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 30 ตอ่ปี 

• บริษัท แอลฟา อินดสัเทรียล โซลชูัน่ จ ากดั มีแผนจะย่ืนค าขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2567-2568 

• บริษัทฯ มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคของดิจิทัล โดยการเปิดตัวร้านค้าใน Metaverse ซึ่งลูกค้า
สามารถซือ้สินค้าผ่านร้านค้าใน Metaverse ของบริษัทฯ ได้ อีกทัง้บริษัทฯ มีการเตรียมการ
ส าหรับการ ICO เพ่ือเปิดตวัเหรียญดิจิทลัของบริษัทฯ และ Token ส าหรับผลิตภณัฑ์ในเครือ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย แสดงความช่ืนชมผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ว่ามี
ศกัยภาพในการท าธุรกิจ และการหาท าเล และสอบถามว่าโครงการร่วมทุนมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร และมีส่วน
แบ่งก าไรอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทฯ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  
ความช านาญในธุรกิจเช่น Nomura Real Estate Development, Tokyu Land Asia, GS E&C ซึง่เป็นบริษัทระดบั
โลก รวมถงึ Dusit International ซึง่เป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศไทย การร่วมทนุการบริษัทชัน้น าดงักลา่วท าให้
บริษัทฯ ได้รับองค์ความรู้ และสามารถพัฒนาคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลใ ห้บริษัทฯ  
ก้าวขึน้มาเป็นบริษัทฯ ชัน้แนวหน้าของธุรกิจอาคารชดุได้ในเวลาอนัรวดเร็ว รวมไปถงึเร่ืองของทนุ ซึง่แม้วา่บริษัทฯ 
จะมีทุนจดทะเบียนไม่มาก แต่เมื่อมีบริษัทอื่นมาร่วมลงทุน ก็ท าให้สามารถด าเนินโครงการมลูค่าสงูได้ และมีสว่น
แบ่งทางการตลาดสูงขึน้ ทัง้นีส้ าหรับส่วนแบ่งของก าไรในโครงการร่วมทุนนัน้ เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นใน
โครงการนัน้ ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้ผลประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น  การขายท่ีดินให้โครงการร่วมทุน 
คา่บริการจากการบริหารจดัการ อีกทัง้เมื่อบริษัทฯ มีโครงการจ านวนมาก ก็ยงัสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายด้านการขาย และ
การตลาดลดลงอีกด้วย อนึ่งส าหรับข้อเสียของโครงการร่วมทุนมีไม่มาก เช่นต้องแบ่งผลก าไรตามสดัส่วนการถือหุ้น 
แตอ่ย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วโครงการร่วมทนุนัน้ มีศกัยภาพในการท าก าไรที่สงู และสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายกิตติพงศ์ ลีหิ้รัญญพงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ อตัราการยกเลิกการจองซือ้ของอาคารชดุ และบ้าน
จัดสรรมีประมาณร้อยละเท่าใด มีสาเหตุมาจากอะไร และบริษัทฯ มีแนวทางเพ่ือลดอัตรายกเลิกการจองซือ้
ดงักลา่วอย่างไร 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าอตัราการยกเลิกการจองซือ้ของอาคารชดุ และบ้านจดัสรรปรับตวั
สงูขึน้ เน่ืองจากผู้ซือ้ทัง้ในกลุ่มท่ีท างานในธุรกิจท่องเท่ียว และสายการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 
โดยก่อนสถานการณ์โควิด 19 บริษัทฯ มีอตัราการยกเลิกการจองซือ้ประมาณร้อยละ 15 และภายหลงัสถานการณ์
โควิด 19 มีอตัราการยกเลิกการจองซือ้ประมาณร้อยละ 25  

นายกิตติพงศ์ ลีหิ้รัญญพงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากต้นทุนการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้อตัรา
ก าไรของบริษัทฯ ลดลงหรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าจากภาวะเงินเฟ้อ ทัง้จากการเติบโตของต่างประเทศ และวิกฤต
พลงังานซึง่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่งผลให้ต้นทุนค่าก่อสร้างปรับตวัสงูขึน้ ประมาณร้อยละ  
3-5 เช่นจากราคาเหล็กท่ีปรับตัวสูงขึน้ ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยการท าข้อตกลงกับ
ผู้ประกอบการแล้ว อนึ่งจากต้นทุนค่าก่อสร้างปรับตัวสูงขึน้นัน้จะกระทบกับอัตราก าไรของบริษัทฯ ประมาณ 
ร้อยละ 1.5-2.5 เท่านัน้ ซึง่ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่จะสามารถลดคา่ใช้จ่ายในสว่นอื่น และมีปริมาณการโอนท่ีมากขึน้ 
มากขึน้ได้ดงัเดิม อีกทัง้โครงการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจะเกิดสถานการณ์
วิกฤตพลงังาน จงึเช่ือมัน่วา่จะสามารถท าให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ สงูขึน้ได้ 

นายกิตติพงศ์ ลีหิ้รัญญพงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีมมุมองอย่างไรกบัโรงแรม Ibis ท่ีบริษัทฯ 
ซือ้มา เน่ืองจากเห็นวา่ผู้ขาย (Erawan) ระบวุา่มิใช่โรงแรมท่ีมีศกัยภาพมากนกั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่จากการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ก่อนซือ้โรงแรม 
Ibis ทัง้ 3 แห่งนัน้ พบว่า ช่วง 5 ปีก่อนสถานการณ์โควิด 19 มียอดการจองห้องพกัประมาณร้อยละ 70 ซึง่แม้ว่า
ปัจจุบันจะมียอดการจองห้องพักเพียงประมาณร้อยละ 30 แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถท าให้ยอดการจอง
ห้องพกักลบัไปสงูดงัเดิมได้ภายใน 4 ปี อีกทัง้ฝ่ายบริหารเห็นวา่ราคาซึง่บริษัทฯ เข้าซือ้โรงแรมดงักล่าวมานัน้ไม่สงู 
คิดเป็นห้องละประมาณ 1,400,000 บาท โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการสร้างและพฒันาเอง จะ
มีราคาประมาณห้องละ 2,000,000 บาท 

นายเศรษฐวิชญ์ อัครเดชานันท์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าบริษัท วัน ออริจิน้ จ ากัด มีแผนจะเข้า  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือใด มีแผนจะสร้างโรงแรมท่ีใด และมีกลุม่ลูกค้าเป็นกลุม่ใด 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า บริษัท วนั ออริจิน้ จ ากัด มีแผนจะย่ืนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 และแผนการสร้างโรงแรมนัน้ จะเน้นสร้าง
ภายในประเทศก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการศกึษาการสร้างโรงแรมในต่างประเทศด้วยหากมีโอกาส โดยพืน้ท่ีส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพ EEC และเมืองท่องเท่ียว เช่น พัทยา และภูเก็ต โดยจะเป็นโรงแรมส าหรับภาคธุรกิจและ 
การท่องเท่ียว ซึ่งเป็นจุดขายของประเทศไทย อีกทัง้จะยังสอดแทรกด้านสขุภาพเข้าไปในธุรกิจโรงแรม เพ่ือเป็น  
จดุขายของโรงแรมด้วย 
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นายเศรษฐวิชญ์ อคัรเดชานนัท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่การสร้างพืน้ท่ีให้เช่าเป็นส านกังาน คุ้มคา่หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่แม้วา่การท างานท่ีบ้าน (Work from Home) อาจเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างานของบริษัทตา่ง ๆ บ้าง แตอ่ย่างไรก็ตามในหลายธุรกิจยงัจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีส านกังานอยู่ อีกทัง้โครงการ
ให้เช่าพืน้ท่ีส านกังานของบริษัทฯ ลา่สดุมีกลุม่เป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดเลก็ และขนาดกลาง เพ่ิมมากขึน้ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี  ้

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแล้ว 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ  และข้อบังคบัของบริษัทฯ  
ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ บริษัทฯ จึงได้จดัท างบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ท่ีได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1  

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (“ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

รายการตามงบการเงนิรวม 
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   

หนีส้ินรวม 19,458,443,282 21,685,566,856  21,145,610,861  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 15,939,999,635 12,008,000,101  10,933,867,691  

รายได้รวม 15,942,964,819 11,114,132,965  14,122,122,291  
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รายการตามงบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 

2564 
ณ 31 ธันวาคม 

2563 
ณ 31 ธันวาคม 

2562 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 4,242,111,558 3,324,779,986  3,988,899,682  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,193,934,937 
3,377,092,066 

 2,661,893,717  3,027,133,082 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 1.30 1.09 1.23** 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ 
บริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,949,805,629 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 161,400 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และ 
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ี
ประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุ
จดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จ านวนทัง้สิน้ 154,577,622 บาท 
ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดงันัน้จึงไม่มีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
จากก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เพ่ิมเติมอีก 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ในอตัราไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหกัส ารองตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  
เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานในปี 2564 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีผลก าไร
สุทธิจ านวน 3,307,579,957.27 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564 และก าไรสะสมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.42 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้
ไมเ่กินจ านวน 1,030,731,430.26 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือ 
คิดเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 294,342,270.36 บาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

ดงันัน้ ในปี 2564 บริษัทฯ จึงมีการจ่ายปันผลรวมจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 1,325,073,700.62 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 40.06 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่สงูกวา่
ก าหนดขัน้ต ่าของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 

ในการนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 ปี 2562 

1. จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (หุ้น) 2,452,862,453 2,452,862,453 2,452,861,730 

2. จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว รวมกบัจ านวน
หุ้นเพ่ิมจากการใช้สิทธิ ESOP (หุ้น) 

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

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.5400 0.4900 0.4950 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.1200 0.1000 0.2050 

3.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท/หุ้น) 0.4200 0.3900 0.2900 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,325,073,700.62 1,201,902,234 1,213,389,336 

4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท) 294,342,270.36 245,285,955 502,059,666 

4.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท) 1,030,731,430.26 956,616,279 711,329,670 

5. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

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

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบัก าไรสทุธิ

ส าหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

40.06 44.88 40.11 

*หมายเหต ุ: รวมกบัจ านวนหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 



บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
496 หมู ่9 ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 

16 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,949,967,029 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ี
ประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่สืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีหุ้นสามญัจดทะเบียน
ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายซึง่คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 
ตลุาคม 2561 จ านวน 637,429,992 หุ้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 318,714,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,545,776,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,227,061,226.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
(ORI-W1, ORI-WB, ORI-WC และ ORI-WD) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี  
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1 พฤศจิกายน 2560 และตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
จ านวน 637,429,992 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,227,061,226.50 บาท (หนึ่งพันสองร้อยย่ีสิบเจ็ดล้านหก
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยย่ีสิบหกบาท 
ห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,454,122,453 หุ้น (สองพันสี่ ร้อยห้าสิบสี่ ล้านหนึ่ง
แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบ
สามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 

โดยแยกออกเป็น: 

หุ้นสามญั 

0.50 บาท 

 

2,454,122,453 หุ้น 

(ห้าสิบสตางค์) 

 

(สองพันสี่ ร้อยห้าสิบสี่ ล้านหนึ่ ง
แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบ
สามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,949,966,929 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 100 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ มอบหมายให้นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล (“นายชนิภัทรฯ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายชินภัทรฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุ กบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการอิสระ 

3. พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากการประชุมเป็น

การชัว่คราวในระหว่างท่ีมีการเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระนี ้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่าง  



บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
496 หมู ่9 ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 

19 

เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกจากระบบการประชมุ

ไปรอใน Waiting Room และจะเชิญกลบัเข้าระบบการประชมุเมื่อด าเนินการประชมุในวาระนีเ้สร็จสิน้ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่าเน่ืองจาก
คณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ  
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้วเห็นว่ากรรมการท่ี
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านดงักล่าว มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัท รวมถงึในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทกุท่านปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนัน้แล้ว ได้มีการพิจารณาเพ่ิมเติมถึงคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระ 
โดยพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีความเห็นวา่ 
กรรมการอิสระทัง้สามท่านซึง่ได้ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ ได้ด ารงต าแหน่ง
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 8 ปี 22 วนัตอ่เน่ืองกนั รวมกบัท่ีจะได้แตง่ตัง้ใหมอ่ีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี 
22 วนั โดยท่ีผ่านมา กรรมการอิสระทัง้สามท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี  ้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระทัง้สามท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทฯ  
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือ
เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้ภายหลังจากท่ีท่ีประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่ง คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยกรรมการ จ านวน 9 ท่าน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึง่  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการ ท่ีออกตามวาระกลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจ านวน 3 ท่าน คือ (1) นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี, (2) นายสหสั ตรีทิพยบุตร, 
และ (3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,840,872,213 94.4315 

ไมเ่ห็นด้วย 108,553,416 5.5685 

งดออกเสียง 541,400 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 
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2. นายสหสั ตรีทพิยบุตร 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,840,872,213 94.4315 

ไมเ่ห็นด้วย 108,553,416 5.5685 

งดออกเสียง 541,400 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,841,434,413 94.4604 

ไมเ่ห็นด้วย 107,991,116 5.5396 

งดออกเสียง 541,500 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
496 หมู ่9 ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 

22 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน, กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน”) 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนได้ยดึถือแนวปฏิบตัิ คือพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีมีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ
ชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 15,000 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

  หน่วย : บาท 

คณะกรรมการ 
ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

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 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

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 
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คณะกรรมการ 
ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัท 

ภิบาล 

15,000 15,000 - 10,000 10,000 - 

หมายเหต ุ: ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. คา่ตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อื่นใด 

หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ประธานกรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

กรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไม่ผู้มีถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามท่ี
ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

เห็นด้วย 1,949,963,508 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 3,521 0.0002 

บตัรเสีย 0 0.0000 



บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
496 หมู ่9 ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 

24 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก
ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ 

2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6287 และ/หรือ  

3. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวน 2,050,000 บาท 
ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2565 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 ปี 2563 

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

คา่บริการอื่น ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว และไมไ่ด้ให้บริการเป็นท่ี
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ปรึกษาแก่บริษัทฯ แตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
อีกทัง้การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีเกิน 5 ปี และการก าหนดค่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ดงักล่าว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,912,286,279 98.0713 

ไมเ่ห็นด้วย 37,607,750 1.9287 

งดออกเสียง 73,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 388 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,949,967,029 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ส าหรับวาระนี ้ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่น
ท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนี ้ 
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ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม 
ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่าเมื่อท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
(1/3) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือ  
นดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ในระดบัดีเย่ียม และได้รับคดัเลือกให้เป็นหุ้นยัง่ยืนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นผลมาจากท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภิบาลและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และ
บคุลากร จะร่วมมือกนัด าเนินธุรกิจตามแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถามในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ิมเติมในวาระอื่น ๆ นี ้
โดยไมผู่้มีถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอแนะ
ความเห็น และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 16.07 น. 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 ประธานกรรมการ 

 


