
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2559

20 กนัยายน 2559

ORIGIN



คณะกรรมการบริษัท

1. นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายสหสั   ตรีทพิยบุตร
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช    
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



คณะกรรมการบริษัท
4. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ

6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานคณะกรรมการบริหาร



7. นายนิวัต ิ ลมุนพันธ์
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

8. นายพรีะพงศ์ จรูญเอก   
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นางอารดา   จรูญเอก    
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิาร

10. นายชินภทัร วสุิทธิแพทย์
ต าแหน่ง กรรมการ



1. ขัน้ตอนการประชุม
ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้

ตามหนังสือเ ชิญประชุม โดยกรรมการจะชี แ้จงต่อ ท่ีประชุมใน
รายละเอียดของแตล่ะวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเหน็

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อม
แจ้งช่ือ-นามสกุล จากนัน้ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม 
เพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบและตอบข้อซกัถามดงักล่าว   และหากท่านผู้
ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่
ในวาระ ขอให้เสนอข้อคดิเหน็หรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ   

การด าเนินการประชุม



3.  วธีิการลงคะแนน 
3.1 บริษัทใช้วิ ธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้ น ต่อ 1 คะแนนเสียง             

( 1 Share : 1 Vote) เม่ือสิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ ประธาน
กรรมการจะแจ้งให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึน้ จากนัน้เจ้าหน้าที่จะ
เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพ่ือ
รวบรวมคะแนนแจ้งต่อท่ีประชมุ ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัท
จะน าคะแนนเสียงที่  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด

การด าเนินการประชุม



ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออก
เสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเสียงการ
ลงมติตามวาระนัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้นท่ี  “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” รวมบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด

3.2 ส าหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทกุ
ใบ  โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออก
เสียง” ก่อน ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการบนัทึกผลของการ
ลงคะแนน

การด าเนินการประชุม



3.3 ในทุกวาระของการประชุม เม่ือมีการเก็บใบลงคะแนน และท่ี
ปรึกษากฏหมายของบริษัท นางสาวสาวิตา ปีตะวรรณ ได้สรุปผลการ
ลงคะแนนต่อ ท่ี  ประชุมเสร็จสิ น้แล้ว หากผู้ถือหุ้ นท่านใดส่งใบ
ลงคะแนนในส่วนที่   “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพิ่มเติมใน
ภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของท่านเป็นมติ “เห็น
ด้วย”

3.4 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเร่ิมแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์
ประชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมีการสรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม
เสร็จสิน้แล้ว

การด าเนินการประชุม



3.5 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ี
ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนกับเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท ณ จดุลงทะเบียน

3.6 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือช่ือ
ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือความถูกต้องและ
สามารถตรวจสอบได้

9

การด าเนินการประชุม



ตัวแทนอิสระ
1. “..นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทยีร..” จากส านักงานกฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ 

และเพียงพนอ จ ากัด เป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง

2.  (ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย) ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอ
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการ
ตรวจนับคะแนนเสียง

10

การด าเนินการประชุม



11

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวดคร่ึงแรกของปี 2559 ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 

0.104 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 68,669,360.55 บาท 

ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผลระหวา่งกาล (Record Date) 

ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 และ ให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 และ ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 

12 กนัยายน 2559



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559  
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วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 ซึง่จดัให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่  1 หน้า 5-24 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงักลา่ว ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

13

วาระที่ 1



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ได้มีการบนัทกึอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

14

วาระที่ 1



วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงตรา
ประทบัของบริษัท

15



วาระที่ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทเห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท

จากเดิม

เป็นดงันี ้



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน
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วาระที่ 2



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับตราประทบัของบริษัท
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วาระที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 2 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทข้างต้น บริษัท ต้อง
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ข้อ 46. ของบริษัทเก่ียวกบัตราประทบัของ
บริษัท โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน
ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้



 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 46. ของบริษัทเก่ียวกับตราประทับของบริษัท ทัง้นี  ้ให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบั
ตราประทบัของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการตา่งๆ 
ท่ีจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ์

 มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 3



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท



วาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้  ทุก
ประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงิน
ต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั 
มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 หน้า 25-26 เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท



เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

เพ่ือใช้ในการด าเนินธรุกิจและ/หรือช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้บางสว่น

หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น 
หรือคืนเงินต้นครัง้ดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไมมี่ประกนั มีหรือไมมี่ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
นัน้ๆ

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ไถ่ถอน  ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
ก าหนดไว้ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท หรือ ในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า

เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือ
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด หรือบางสว่น ซึง่
อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะ
ตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ

ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ

ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไมเ่กิน 10 ปี

ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน :

ประเภท : 

วงเงิน :

การเสนอขาย :

อตัราดอกเบีย้ :

อายุ :

การไถ่ถอนก่อนก าหนด :



ข้อจ ากัดและเง่ือนไขอ่ืนๆของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละครัง้  
มลูค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการ
ออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และ
การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของกรรมการผู้จัดการและมอบ
อ านาจให้แก่ กรรมการผู้จดัการ ในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ 
รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอ
ขายหุ้ นกู้ นัน้ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จและ
เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด ซึง่รวมถึงมีอ านาจในการแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนั
การจดัจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา 
Placement Agreement และ/หรือสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัท าและย่ืนค าขอและ
เอกสารตา่งๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น

เง่ือนไขอ่ืนๆ                         :

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 



 ความเหน็ของคณะกรรมการ     เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นกู้       

ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงิน
ต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัทตามที่เสนอ

 มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม
ในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 4



วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ  (ถ้ามี) จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใด ๆ ในวาระนี ้



Thank you


