
12 กรกฏาคม 2560

ORIGIN การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1 / 2560



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



7. นายนิวัต ิ ลมุนพันธ์
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

8. นายพรีะพงศ์ จรูญเอก   
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นางอารดา   จรูญเอก    
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

10. นายชินภทัร วสุิทธิแพทย์
ต าแหน่ง กรรมการ



1. ขัน้ตอนการประชุม
ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตาม

หนงัสือเชิญประชมุ โดยกรรมการจะชีแ้จงต่อท่ีประชมุในรายละเอียดของแต่
ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเหน็
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้ง

ช่ือ-นามสกุล จากนัน้ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพ่ือให้ท่ี
ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว   และหากท่านผู้ถือหุ้นมี
ข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ ยวกับบริษัทที่ ไม่ได้อยู่ในวาระ 
ขอให้เสนอข้อคิดเหน็หรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ   

การด าเนินการประชุม



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

(1 Share : 1 Vote) โดยผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ ผู้ ถือ
หุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ เม่ือสิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ 
ประธานกรรมการจะแจ้งให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมี
ท่านใด “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึน้ จากนัน้เจ้าหน้าที่
จะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพ่ือ
รวบรวมคะแนนแจ้งต่อท่ีประชุม ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะ
น าคะแนนเสียงที่  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจากคะแนน
เสียงทัง้หมด

การด าเนินการประชุม



ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออก
เสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลง
มติตามวาระนัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้ นท่ี  “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย” หรือ  “งด
ออกเสียง” รวมบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด

3.2 ในทุกวาระของการประชุม เ ม่ือมีการเก็บใบลงคะแนน และ
ผู้ด าเนินการประชมุได้สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ี ประชุมเสร็จสิน้แล้ว หาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนที่   “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออก
เสียง” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของ
ท่านเป็นมต ิ“เหน็ด้วย”

การด าเนินการประชุม



3.3 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ี
จดุลงทะเบียนจะไม่ออกใบลงคะแนน และไม่นบัเป็นองค์ประชมุส าหรับวาระ
การประชมุท่ีมีการสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุเสร็จสิน้แล้ว

3.4 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ี “เหน็ด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บ
ระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมส่งคืนกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ 
จดุลงทะเบียน

3.5 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือช่ือของ
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้นีเ้ พ่ือความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้

การด าเนินการประชุม



ตัวแทนอิสระ

1. “..นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทยีร..” จากส านักงานกฎหมาย 
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด เป็นตัวแทนอิสระ 
และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. (ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย) ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามการก ากับดูแล
กิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นตัวแทน
อิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

การด าเนินการประชุม



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560



วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ซึง่จดัให้มีเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบั
ท่ี 1 หน้า 12-37 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงักล่าว ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

วาระที่ 1



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ได้มีการบนัทกึอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 1



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ
บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัดซึ่งเข้าข่าย
เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท



วาระที่ 2

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าซือ้หุ้นสามัญทัง้หมดของ
บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จ านวน 10,000,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท ซึ่งเป็นอตัราร้อยละ 100 ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ ถือ
หุ้นเดิมซึ่งประกอบไปด้วย 1) บริษัท พราว บีชคลบัหวัหิน จ ากัด ("พราว บีชคลับ") 
2) บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด ("พีเอ็น แคปปิตอล") และ 3) นายธงชัย บุศรา
พนัธ์ ("นายธงชัย") (รวมกันเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยมีราคาเข้าซือ้หุ้นทัง้หมด จ านวน 
4,000,000,000  บาท (“ราคาหุ้น”) ซึ่งบริษัทจะช าระราคาหุ้นรวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
4,000,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการช าระราคาหุ้นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 
3,000,000,000 บาท โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทัง้
จ านวนด้วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจ านวน 
1,000,000,000 บาท (“ธุรกรรม”)



วาระที่ 2

 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ) รายการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เ ข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 47.35 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็นรายการที่มีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สูงสุด
จากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560



วาระที่ 2

 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ) ทัง้นี ้เมื่อบริษัทนบัรวมรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของ
บริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันท่ีมีการตกลงเข้าท าธุรกรรม รวมมูลค่า
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 
90.70 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

 เน่ืองจากขนาดรายการมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ซึง่
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทประเภทที่ 1 ของประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่ เก่ียวข้องกบัรายการ
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนมุตัิต่อที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีโ้ดยต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม



วาระที่ 2

 การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวยงัถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมา
เป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการโดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีอนุมตัิการซือ้หุ้น
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีได้มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ดังนัน้ จึงไม่ใช่รายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน ตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ.2546 ทัง้นี ้รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2



วาระที่ 2

 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าซือ้หุ้น
ทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 

อนึ่ง บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท แอดไวเซอร์ พลสั จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท โดยรายละเอียดความเห็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 3



วาระที่ 2

วัตถุประสงค์ของการท ารายการ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ

• การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดอาคารชุดระดับบน ซึ่ง 
พราวด์ เรสซิเดนซ์ ก็เป็นผู้พฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัระดบับนภายใต้ช่ือโครงการ Park 24
ซึง่ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 24 

• การเข้าท ารายการดงักลา่วยงัเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้จากกลุม่ผู้บริหารเดิมของ พราวด์ เรสซิ
เดนซ์ ซึง่จะต้องบริหารโครงการ Park 24 ตอ่ไปจนกวา่จะจบโครงการ 

• นอกจากนี ้การมีข้อผกูมดัให้กลุม่ผู้บริหารเดิมของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ต้องช่วยบริษัทพฒันาโครงการ
อาคารชดุระดบับนอีก 1 โครงการ ก็เป็นประโยชน์ในเร่ืองความต่อเน่ืองและความเช่ือมั่นให้กบักลุ่ม
ลกูค้าระดบับนได้

ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ



วาระที่ 2

วัตถุประสงค์ของการท ารายการ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ (ต่อ)

ข้อดีของการท ารายการ
• เป็นไปตามเปา้หมายของบริษัทฯ ในการเข้าท าโครงการคอนโดมิเนียมระดบับน
• ลดความเสี่ยงในด้านราคาของการก่อสร้างและโอกาสก่อสร้างไม่ส าเร็จ เน่ืองจาก โครงการ Park 24

ระยะท่ี 1 มีความคืบหน้าในการก่อสร้างค่อนข้างมากและคาดว่าจะสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิใน
ห้องชดุได้ภายในเดือนสงิหาคม 2560 นี ้สว่นงานก่อสร้างโครงการระยะท่ี 2 ก็มีความคืบหน้าไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 45 และคาดวา่จะสามารถโอนกรรมสทิธ์ิในเดือนกรกฎาคม 2561

• ลดความเสี่ยงจากการขายโครงการ เน่ืองจากโครงการ Park 24 ยงัมียอดจองโครงการคิดเป็นร้อย
ละ 65 ของมลูคา่ของตามราคาขายทัง้โครงการ 

• บริษัทฯ สามารถเร่ิมรับรู้รายได้จากการขายโครงการได้ในระยะเวลาอนัสัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ลงทนุเพื่อก่อสร้างโครงการใหม่ขึน้มาเอง

• เพิ่มผลตอบแทนในการลงทนุของบริษัทฯ จากผลประกอบการของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ในอนาคต

ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ



วาระที่ 2

วัตถุประสงค์ของการท ารายการ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ (ต่อ)

ข้อด้อยของการท ารายการ

• การลงทนุครัง้นีมี้มลูค่าสงู ซึง่บริษัทฯ ก็บริหารจดัการโดยการทยอยแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆ เพ่ือ
ลดภาระในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อท ารายการในครัง้นี ้

• อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ในระยะต้น อย่างไรก็ตาม ภายหลงั
จากการท าธุรกรรมในครัง้นีอ้ตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมของบริษัทฯ ยงัคงมี
ค่าไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกาหนดของสญัญากู้ ยืมเงิน
จากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ

ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ



วาระที่ 2

วิธีการประเมินราคาหุ้น พราวด์ เรสซิเดนซ์ 
ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระประเมินราคาหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี ้

1. วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)

2. วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

3. วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

4. วิธีราคาตอ่มลูคา่หุ้นตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) 

5. วิธีราคาปิดตอ่ก าไรตอ่หุ้น (Price to Earnings Ratio Approach)

6. วิธีอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และคา่เสื่อมราคา (EV/EBITDA) 

7. วิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ (Discounted Cash Flow Approach)

ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ



วาระที่ 2
ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ 

วิธีท่ีเหมาะสมในการนามาใช้ประเมินมลูคา่หุ้น คือ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 
ราคาหุ้นท่ีได้จากการประเมินด้วยวิธีดงักลา่ว เท่ากบั 426.53 - 439.90 บาทตอ่หุ้น 

วิธีประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมิน ราคาซือ้หุ้นสามญัของ PR  ราคาประเมินสงูกวา่ / (ตา่กวา่)ราคาซือ้ 

(บาทตอ่หุ้น) (บาทตอ่หุ้น) บาทตอ่หุ้น ร้อยละ

1. วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด N/A 400.00 N/A N/A 

2. วิธีมลูคา่ตามบญัชี 55.91 400.00 (344.09) (86.02)

3. วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 93.25 400.00 (306.75) (76.69)

4. วิธีราคาตอ่มลูคา่หุ้นตามบญัชี 68.96 - 72.78 400.00 (331.04) - (327.22) (82.76) - (81.81) 

5. วิธีราคาปิดตอ่กาไรตอ่หุ้น N/A 400.00 N/A N/A 

6. วิธีอตัราสว่น EV/EBITDA N/A 400.00 N/A N/A 

7. วิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดสทุธิ 426.53 - 439.90 400.00 26.53 - 39.90 6.63 - 9.97 

ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ



วาระที่ 2
สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ
• จากการพิจารณาวตัถปุระสงค์ของการท ารายการ ประกอบกบัข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซือ้หุ้นสามัญ
ทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ในครัง้นีมี้ความสมเหตสุมผล 

• ในด้านราคา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมของหุ้นสามัญของ พราวด์ 
เรสซิเดนซ์ มีราคาเท่ากบั 426.53 - 439.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 4,265.00 –
4,399.00 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่าราคาซือ้ขายในครัง้นีท่ี้ 400 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 
4,000 ล้านบาท ดงันัน้ ราคาซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ดงักลา่วจึงเป็นราคาท่ี
เหมาะสม

• นอกจากนี ้เงื่อนไขการช าระเงินตามสญัญายงัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการลดภาระ
ความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ท่ีจะใช้ท ารายการ เน่ืองจากมีการชะลอการจ่ายช าระออกเป็น
งวดๆ อีกทัง้ การก าหนดเง่ือนไขอื่นๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นดงักล่าวยงัเป็นไปตามหลกัการและวิธี
ปฏิบตัิโดยทัว่ไปของสญัญาซือ้ขายหุ้น

ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ในครัง้นี ้
อย่างไรก็ตามการตดัสินใจสดุท้ายขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั

ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพราวด์ 
เรสซิเดนซ์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และถือเป็น
รายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 
107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณา
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ 
และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ทัง้นี ้ความเห็น
ของคณะกรรมการเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ปรากฏใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 
2 หน้า 38-42

วาระที่ 2



มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม ทัง้นี ้ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใดมีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 2



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน



วาระที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนได้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีจะเสนอต่อไปในวาระท่ี 4 บริษัท
ประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 114.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 780,791,954.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 780,791,840 บาท  
โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปัน
ผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 
2560 จ านวน 229 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้นท่ี
ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายอีกจ านวน 18,842,866 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นส าหรับรองรับ
การแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ น และบริษัทไม่ ต้อง
ด าเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายดงักลา่ว) 



ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดงันี ้

วาระที่ 3

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 780,791,840 บาท (เจ็ดร้อยแปดสบิล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืน
หนึ่งพนัแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

แบง่ออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น (หนึ่งพนัห้าร้อยหกสบิเอ็ดล้านห้าแสน
แปดหม่ืนสามพนัหกร้อยแปดสบิหุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 1,561,583,680 หุ้น (หนึ่งพนัห้าร้อยหกสบิเอ็ดล้านห้าแสน

แปดหม่ืนสามพนัหกร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )”



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
บริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 3



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน



วาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก
จ านวน 40,598,585.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,840 
บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 
1,642,780,851 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท 
เพ่ือจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามท่ีจะเสนอต่อไปใน
วาระท่ี 5 



ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 4

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  821,390,425.50 บาท (แปดร้อยย่ีสบิเอ็ดล้านสามแสนเก้า
หม่ืนสี่ร้อยย่ีสบิห้าบาทห้าสิบสตางค์)

แบง่ออกเป็น 1,642,780,851 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสี่สบิสองล้านเจ็ดแสน
แปดหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 1,642,780,851 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสี่สบิสองล้านเจ็ดแสน

แปดหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )”



วาระที่ 4

จ านวนหุ้น (หุ้น) ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทนุจดทะเบียนเดิม 1,561,583,909 780,791,954.50 

ลดทนุ 229 114.50

เพิ่มทนุ 81,197,171 40,598,585.50  

ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,642,780,851 821,390,425.50 

 สรุปทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท 
และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 4



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุ น ใ ห้ แ ก่ บุ ค คล ใน ว ง จ า กั ด  (Private 
Placement) 



วาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 40,598,585.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น มลูค่าหุ้ นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท
แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาทดงันี ้



วาระที่ 5

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 56,838,020 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 
700,000,002.91 บาท และ

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 12,179,576 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
150,000,004.14 บาท 

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 12,179,575 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่  นางนุ่น ทวีศรี  ในราคาหุ้ นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ น้ 
149,999,991.83 บาท 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาท ดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทฯ และเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 



วาระที่ 5

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการ ติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุน คือระหว่างวันท่ี 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 
10.7367 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย) รายละเอียดสารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลใน
วงจ ากัด ปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 หน้า 38-42

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริหารบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว



วาระที่ 5
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,161,695 29.96
2. นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 18.64
3. นายนเรศ งามอภิชน 134,400,000 8.71
4. บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 77,000,000 4.99
5. นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 74,176,500 4.80
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED
71,537,520 4.64

7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 67,759,973 4.39
8. ด.ช. พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.39
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,785,800 1.93
10. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 24,788,960 1.61
11. นายวรวฒุิ อจัฉริยศรีพงศ์ 18,440,962 1.20
12 นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ โดย บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 13,968,000 0.91

ข้อมลูเปรียบเทียบ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน XM เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน



วาระที่ 5
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,161,695 28.46
2. นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 17.71
3. นายนเรศ งามอภิชน 134,400,000 8.27
4. บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 77,000,000 4.74
5. นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 74,176,500 4.56
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED
71,537,520 4.40

7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 48,399,981 4.17
8. ด.ช. พีระ จรูญเอก 48,399,981 4.17
9. นางจรัสพิมพ์ ลปิตพลัลภ 56,838,020 3.50
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,785,800 1.82
11. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 24,788,960 1.53

ฯลฯ
นายธงชยั บศุราพนัธ์ 12,179,576 0.75
นางนุ่น ทวีศรี 12,179,575 0.75

ข้อมลูเปรียบเทียบ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน XM เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน



 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ นายธงชัย บุศราพนัธ์ 
และ นางนุ่น ทวีศรี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 5



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ 
และการแต่งตัง้กรรมการใหม่



วาระที่ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีเพิ่มมากขึ น้ 
เ พ่ื อ ใ ห้คณะกรรมการบ ริ ษัทประกอบไปด้วยบุคคล ท่ี มีความ รู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและมีจ านวนกรรมการที่เพียงพอกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มจ านวนกรรมการของ
บริษัท จากเดิมท่ีบริษัทมีกรรมการจ านวน 10 คน เป็นจ านวน 11 คน และ
เสนอให้แตง่ตัง้ นายปิตพิงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็นกรรมการใหมข่องบริษัท 



วาระที่ 6

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นชอบการเพิ่มจ านวน
กรรมการของบริษัทจากจ านวน 10 คน เป็นจ านวน 11 คน และ ให้ความ
เห็นชอบการแต่งตัง้ นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  เป็นบคุคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มี
คณุสมบตัิต้องห้ามที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
รายละเอียดประวตัิของนายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6
หน้า 43-44



วาระที่ 6

ช่ือ-นามสกุล : นายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
ต าแหน่ง : กรรมการ
คุณวุฒทิางการศกึษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาวิชาธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท างาน
2559 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2552 – 2557            ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บริษัท ชีวาทยั จ ากดั 

การถือหุ้นในบริษัท : 0.00    (ปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560)

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 (มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท)

การเข้าร่วมประชุม : ไมมี่

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 หน้า 43-44



 ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบการเพิ่มจ านวนกรรมการของ
บริษัทจากจ านวน 10 คน เป็นจ านวน 11 คน และ ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ นาย
ปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์  เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์  เป็นบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียน 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 6



วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ  (ถ้ามี)  จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใด ๆ ในวาระนี ้



Thank you


