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ORIGIN การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561



คณะกรรมการบริษัท
1. นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายสหสั   ตรีทพิยบุตร
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช    
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ



คณะกรรมการบริษัท
4. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

5. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
ต าแหน่ง กรรมการอสิระ

6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง



คณะกรรมการบริษัท
7. นายนิวัต ิ ลมุนพนัธ์

ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร

8. นายพรีะพงศ์ จรูญเอก   
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นางอารดา   จรูญเอก    
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานอ านวยการ



คณะกรรมการบริษัท
10. นายชินภทัร วิสุทธิแพทย์

ต าแหน่ง กรรมการ

11. นายพสุ ลิปตพลัลภ
ต าแหน่ง กรรมการ



1. ขัน้ตอนการประชุม
ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตาม

หนงัสือเชิญประชมุ โดยกรรมการจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแต่
ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเหน็
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้ง

ช่ือ-นามสกุล จากนัน้ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ท่ี
ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว   และหากท่านผู้ถือหุ้นมี
ข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ ยวกับบริษัทที่ ไม่ได้อยู่ ในวาระ 
ขอให้เสนอข้อคดิเหน็หรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ   

การด าเนินการประชุม



3.  วธีิการลงคะแนน 
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” เพื่อ
รวบรวมคะแนนแจ้งต่อท่ีประชมุ 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 เม่ือมีการเก็บใบลงคะแนน และ
ผู้ด าเนินการประชุมได้สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ี 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 าหรับใบลงคะแนนในสว่นท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บ
ระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมส่งคืนกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ 
จดุลงทะเบียน

3.5 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีการลงลายมือช่ือของ
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้นี เ้พื่อความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้

การด าเนินการประชุม



ตัวแทนอิสระ

1. “..นางสาวอมลวรรณ ชัชลิตวพงษ์..” จากส านักงานกฎหมาย 
บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นตัวแทน
อิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

การด าเนินการประชุม



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560



วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 2/2560 ซึ่งจัดให้มีเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1 หน้า 15-27 จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ดงักลา่ว ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

วาระที่ 1



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 2/2560 ได้มีการบนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 1



วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบริษัท



Residential For Sale

45 Projects 
Project value  56,273 MB

1 Project  
Project value 800 MB

Joint Venture

5 Projects 
Project value  19,800 MB

1 Project 
Project value  2,500 MB

Services Business
Revenue from service
Approx. 100 MB /year

Recurring Income
3 Projects 

Project value  8,500 MB
(Calculate by Income 

approach method)

Company Overview



> 200,000 Baht/Sq.m.

120,000 – 200,000 Baht/Sq.m.

80,000 – 120,000 Baht/Sq.m.

A modern residence with “London luxury 
affordable” concept to fit with all family 
members’ need .

< 80,000 Baht/Sq.m.

Luxury

High End

Mid End

Entry Level

Origin Residential Product



Origin Housing



Single Detached House  ( Premium)

8-20 MB

Single and/or Detached House
( Economy)

5-8 MB

Townhome/Home Office

3-5 MB

20%

40%

40%

Product Segmentation



Joint Venture 2017

KNIGHTSBRIDGE
PRIME - ONNUT

KNIGHTSBRIDGE
COLLAGE - RAMKHAMHAENG

KNIGHTSBRIDGE
PRIME - RATCHAYOTHIN

KNIGHTSBRIDGE
SPACE - RATCHAYOTHIN

PARK THONGLOR
(PHASE 1)

Condominium Hotel

STAYBRIDGE SUITE
THONG LOR

TOTAL PROJECT VALUE 22,500 MB. 

(Hotel  Project value  2,500 MB which is calculated by Income approach method)



• KNOW HOW – TECHNOLOGY, INNOVATION DESIGN

• CUSTOMER BASED STRATEGY

• PROPERTY MANAGEMENT

• BROKERAGE – CUSTOMER NETWORK

x

Benefit from Joint Venture



CONDOMINIUM

HOTEL & SERVICED 
APARTMENT

CONDOMINIUM

HOTEL & SERVICED 
APARTMENT

WAREHOUSE WAREHOUSE

HOUSING HOUSING

PROPERTY 
MANAGEMENT

PROPERTY 
MANAGEMENT

RETAIL / OFFICE RETAIL / OFFICEORIGIN 24 

Potential JV Business



Recurring Income 



BUSINESS STRUCTURE

BUILD TO SUIT WAREHOUSE



RECURRING INCOME BUSINESS PLAN 

BANGKOK THONGLOR

HOTEL & SERVICE APARTMENT
Asset Value by Income approach 

method 2,500 MB, 303 units

SIRACHA LEAMCHABANG 

HOTEL & SERVICE APARTMENT
Asset Value by Income approach 

method 2,200 MB, 347 units

HOTEL & SERVICE APARTMENT
Asset Value by Income approach 

method 2,800 MB, 400 units

CHONBURI SIRACHA

MIXED USE
Asset Value by Income approach 

method 3,500 MB, 400 units

ORIGIN 24 
BANGKOK

NEW PROJECT NEW PROJECT

NEW
HAMPTON I

NEW
HAMPTON II

2021 2022 20232020

TOTAL PROJECT VALUE 14,500 MB. 



ORIGIN ONE BANGKOK CLUSTER

LOWER SUKHUMVIT-
SATHORN AREA

PHAYA THAI AREA

MID SUHUMVIT AREA

MIXED USE
PHAYATHAI

HOTEL & SERVICE 
APARTMENT

RAMA IX

MIXED USE
SATHORN

MIXED USE
SUKHUMVIT

HOTEL & SERVICE 
APARTMENT

SUKHUMVIT

OFFICE
SUKHUMV

IT

HOTEL & SERVICE 
APARTMENT

BANGNA

HOTEL & SERVICE 
APARTMENT

THONGLOR

**FUTURE PLAN**

**FUTURE PLAN**

**FUTURE PLAN**

**FUTURE PLAN**

**FUTURE PLAN**

**FUTURE PLAN**

MIXED USE
HOTEL & SERVICE APARTMENT
OFFICE



EXCLUSIVE AREA : CHONBURI & RAYONG AREA

SIRACHA AREA

LEAMCHABANG  AREA

HOTEL & SERVICE APARTMENT 
CHONBURI SIRACHA

HOTEL & SERVICE 
APARTMENT 

SIRACHA LEAMCHABANG

RAYONG AREA

PATTAYA AREA

SIRACHA & LEAMCHABANG AREA RAYONG AREA  >> POTENTIAL 

PATTAYA AREA  >> POTENTIAL

HOTEL & SERVICE APARTMENT 
PATTAYA

HOTEL & SERVICE 
APARTMENT 

RAYONG

MIXED USE
RAYONG

MIXED USE
SIRACHA LEAMCHABANG

ORIGIN ONE EEC CLUSTER



Summary of Operating 
Performance Y2017



Acquired 100% share of 
Proud Residence Co.Ltd.

Joint Venture with
Nomura Real Estate

Knightsbridge The Ocean
First project in EEC completed

One of 
SET 100

May

Sept

Q3

Dec

2017 Key Deliverables



Financial Highlight Y 2017
2016 2017 Diff % Diff

Presale 10,843.9 14,760.0 3,916.1 36.1%

2016 2017 Diff % Diff

Revenues

Revenues from sale 3,153.1 8,764.9 5,611.8 177.98%

Gain from selling sub-ordinary co., 0.0 641.1 641.1 100.00%

Other revenues 46.0 581.8 535.8 1165.46%

Total revenues 3,199.0 9,987.7 6,788.7 212.21%

COGS 1,724.2 5,662.4 3,938.3 228.42%

Gross Profit 1,428.9 3,102.4 1,673.5 117.12%

Selling expenses 507.9 1,179.2 671.2 132.15%

Admin expenses 158.5 273.3 114.8 72.46%

EBIT before Gain / (Loss) from JV co., 808.5 2,872.8 2,064.3 255.34%

Gain / (Loss) from JV co., 0.0 (218.5) (218.5) -100.00%

EBIT after Gain / (Loss) from JV co., 808.5 2,654.3 1,845.9 228.32%

Interest expenses 6.8 51.0 44.2 651.25%

EBT 801.7 2,603.4 1,801.7 224.74%

Tax 162.1 582.9 420.9 259.64%

Net Profit 639.6 2,020.4 1,380.8 215.89%

Net Profit (Equity Holder) 637.6 2,020.9 1,383.3 216.97%

% Gross Profit 45.32% 35.40%

% Selling expenses 15.9% 11.8%

% Admin expenses 5.0% 2.7%

% Net Income (Equity Holder) 19.93% 20.23%

12 Months

12 Months

Presale 2017 
14,757 MB increase 3,913 MB (36%) due to
the increase of presale the new projects

Total Revenues 2017
9,988 MB increase 6,789 MB (212%) due to mainly the completion of 9 
projects in the year 2017 and gain on sales of investments in 
subsidiaries 641mb (Joint Ventures with Nomura Real Estate 
Development” (NRED) – one of world’s leading real estate developer in 
Japan)

COGS 2017
5,662 MB increase 3,938 MB (228%) which was in line with the increase 
of the revenues from sale and recognize cost from Purchase Price 
Allocation from acquiring Park Origin Co.,Ltd (formerly known as “Proud 
Residence Co.,Ltd”) on October 2nd, 2017

NP 2017 
2,020 MB (20.23%) increase 1,383 MB (217%) mainly due to an 
increase of revenue recognitions from sale and

%GP 35.4% that was recognized cost from Purchase Price Allocation
from acquiring Park Origin Co.,Ltd as accounting method
%NP 20.23% has been also increase from 2016



Financial Highlight Y 2017



Y 2017 Benchmark Comparison

# 1

# 4



2018 Business Plan



2018 Plan
2018F : Plans to launch total new projects of 30,000 MB (+98%), Target Pre-Sale of 20,000 MB (+36%)

38%

Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018F

Launch 199 300 1,150 2,899 3,850 6,955 11,340 15,150 30,000

Pre-Sale 73 405 782 1,474 2,439 5,356 10,844 14,757 20,000

199 300
1,150

2,899 3,850

6,955

11,340

15,150

30,000

73 405 782 1,474
2,439

5,356

10,844

14,757

20,000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

M
B

98%

36%



Origin Projects Launch 2018

30,000 MB
(New launch growth 98%)

8 Lines10 Condominium Projects

4 Interchanges 4 Housing Project

10 Condominiums

4 Housing



30,000 MB
(New launch growth 98%)

12%

21%

7%
60%

Brand Proportion of Project Launch 2018



Origin Business Plan Summary 2018

15,150 14,757 

9,000 

13,165 

30,000 

20,000 

15,000 

19,605 

27,401 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

Project Launch Presale Target Revenue Target Origin's Project
Complete

Actual Backlog

2017 New Target 2018

98%

36%

67%

49%

• Project Launch 30,000 MB
• Presale Target 20,000 MB
• Revenue Target 15,000 MB
• New Project Complete 19,605 MB

(as of 31 Dec 2017)
• Actual Backlog 27,400 MB   



Available Transfer value Vs Target Transfer

Available Transfer

Available Transfer Available Transfer Available Transfer



Projection 2018F – 2022F



Total Revenues Projection 2018F – 2022F



Total Revenues Projection 2018F – 2022F (Included JV Project)



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษัท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง
เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ

วาระที่ 2



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว



หน่วย : บาทสรุปฐานะการเงินของบริษัท
วาระที่ 3

รายการ ปี 2560 ปี 2559
เพิ่มขึน้

ร้อยละ
(ลดลง)

สินทรัพย์รวม 22,925,359,055.00 6,758,405,578.00 16,166,953,477 239%

หนีส้ินรวม 16,512,866,057.00 4,014,912,969.00 12,497,953,088 311%

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,412,492,998.00 2,743,492,609.00 3,669,000,389 134%

รายได้รวม 9,987,720,856.00 3,199,044,744.00 6,788,676,112 212%

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 2,603,350,879.00 801,682,986.00 1,801,667,893 225%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,020,882,921.00 637,563,443.00 1,383,319,478 217%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น 1.26 0.41** 0.85 207%

**หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 3



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ า ปี  2 560 เ ป็น เ งินส า รองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560



คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่ กฎหมายและ
บริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การ
ส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
หรือ เหมาะสม

วาระที่ 4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



วาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจาก พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากดั”) มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือ
กฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้

ดงันัน้ บริษัทจงึจ าเป็นต้องด าเนินการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 47,179,016.70 บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2560 
รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน 102,467,759.11 บาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน



วาระที่ 4

จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน 2,416,224,434.20 บาท และ คงเหลือก าไร
สะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
2,394,745,178.27 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะ
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท
งวด 6 เดือนสดุท้ายของปี 2560 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น
ในอัตรา  0 .55 บาทต่อหุ้ น  คิด เ ป็นเงิน ปันผลจ่ายทั ง้สิ น้ ไม่ เ กิน 
896,255,291.25 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

** หมายเหต ุ: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างตน้ ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกช าระ
เต็มมูลค่าแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 และนบัรวมประมาณการจ านวนหุ้นสามญัทีจ่ะเพ่ิมข้ึนจากการ
ใชสิ้ทธิ ESOP WA ครัง้ที ่5 และ ESOP WB ครั้งที ่2 ทีมี่รอบการใชสิ้ทธิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 
(ก่อนวนั XD) อีกจ านวน 2,907,887 หุน้



อนึง่ ในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

• บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2560 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 
2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 
81,314,867.35 บาท

• ดงันัน้ อตัราการจ่ายปันผลในปี 2560  จึงเท่ากับร้อยละ 40.46 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทคือไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 40

วาระที่ 4



ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด วันที่

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 8 พฤษภาคม 2561

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผล(Record Date) 9 พฤษภาคม 2561

วันจ่ายเงนิปันผล 25 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 4



วาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560
(ปีที่เสนอ)

ปี 2559 ปี 2558

1. ก าไรส าหรับปีงบการเงินรวม 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท (บาท) 

2,020,882,921 637,563,443 386,322,133

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,626,297,348 1,101,268,906 600,000,000
3. จ านวนหุ้น (หุ้น) ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 1,609,761,123 1,540,732,833 986,671,606
4. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 1.26 0.41 0.39
5. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.6000 0.7144 0.67653

5.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.0500 0.4744 0.45986
5.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท/หุ้น) 0.5500 0.2400 0.21667

6. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 977,570,158 577,885,376 336,938,642
6.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท) 81,314,867 313,415,483 206,936,635
6.2 เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท) 896,255,291 264,469,893 130,002,007

7. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 2,416,224,434 696,520,485 373,594,056
8. อตัราการจา่ยเงินปันผลเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิส าหรับปี 
งบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ) 40.46 82.97 90.19

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา



 ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการ
จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 896,255,291.25 บาท และ
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 4



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
บริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน



วาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ 
ORI-W1 ไม่เกินจ านวน 406,574,337 หุ้น ซึง่ผลจากการจดัสรร ORI-W1 
ดงักล่าวมีผู้ ถือหุ้นได้รับการจัดสรรทัง้สิน้จ านวน 406,573,990 หุ้น จึงยงั
คงเหลือหุ้ นซึ่งยังไม่ได้จัดสรรอีกจ านวน 347 หุ้ น ดังนัน้บริษัทยังมีหุ้ นท่ี
จ าหน่ายไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายจึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนท าการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนในวาระถดัไป



ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดงันี ้

วาระที่ 5

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,024,677,420.50 บาท (หนึง่พนัยี่สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพนัสี่ร้อยย่ีสิบบาทห้าสิบ
สตางค์)

แบง่ออกเป็น 2,049,354,841 หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้า
หม่ืนสี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)

มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 2,049,354,841 หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้า

หม่ืนสี่พนัแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )”



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน
บริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 5



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย



วาระที่ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อ (1) เป็นแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบตังิานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ให้มีความตัง้ใจ
ในการท างานเพื่อประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้ น และ (2) สร้าง
แรงจูงใจให้กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานท่ีมีผลงานโดดเด่นและ
ทดแทนได้ยากให้ท างานให้กับบริษัท ต่อไปในระยะยาว จึงเสนอขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว 
จ านวน 8,000,000 หน่วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 28-36



วาระที่ 6
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททัง้จ านวน 8,000,000 หน่วย ดงันัน้ 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทลดลง 
(Price Dilution) โดยผลกระทบดงักล่าว สามารถค านวณได้ดงันี ้

หมายเหตุ ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานเป็นราคา ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั



วาระที่ 6
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น ( Earning Per Share Dilution) 
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้จ านวน 8,000,000 หน่วย ดงันัน้ 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะส่งผลกระทบให้ส่วนแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียง
ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง ( Earning Per Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดงักล่าว สามารถค านวณได้ดงันี ้

หมายเหตุ * จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท

ณ วนัท่ี  31 มี.ค. 2561



วาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทจ านวน 
8,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด
อ่ืนๆ และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ ของบริษัทดงักลา่ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 หน้า 28-36



วาระที่ 6

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน



วาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) บริษัทจึงมีความ
ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 4,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 2,049,354,841 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 1,028,677,420.50 บาท แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้ น 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 



ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดงันี ้

วาระที่ 7

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,028,677,420.50  บาท (หนึง่พนัย่ีสิบแปดล้านหกแสนเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพนัส่ีร้อยย่ีสิบบาทห้าสิบ
สตางค์)

แบ่งออกเป็น 2,057,354,841 หุ้น (สองพนัห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้า
หม่ืนส่ีพนัแปดร้อยสี่สิบเอด็หุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 2,057,354,841 หุ้น (สองพนัห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้า

หม่ืนส่ีพนัแปดร้อยสี่สิบเอด็หุ้น)
หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )”



วาระที่ 7

จ านวนหุ้น (หุ้น) ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทนุจดทะเบียนเดมิ 2,049,355,188 1,024,677,594 

ลดทนุ 347 173.50

เพิ่มทนุ 8,000,000 4,000,000   

ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,057,354,841 1,028,677,420.50 

 สรุปทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 7



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน เพื่อส ารองส าหรับการใช้สิทธิใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย (ESOP WARRANT)



วาระที่ 8

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทจะด าเนินการการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย (ORI-WC)” รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 6 บริษัทจึง
ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 4,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท เป็นจ านวน 1,028,677,420.50  
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้ นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดังปรากฏในวาระท่ี 7 บริษัทจึงจะด าเนินการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
(ห้าสิบสตางค์) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออก
และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ESOP Warrant : ORI WC)



วาระที่ 8
 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ)

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
ดงักลา่ว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท (3) การเข้าเจรจา 
ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตัง้
ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาต่างๆ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ 
และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การย่ืนค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
อ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว
ทัง้นี ้แบบรายงานการเพิ่มทนุ ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 หน้า 37-40



วาระที่ 8

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 8,000,000 หุ้ น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WC) และเสนอให้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ



วาระที่ 8

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง



วาระที่ 9

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก็่ได้



วาระที่ 9

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้

(1) นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการอิสระ 
(2) นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 
(3) นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ
(4) นางอารดา จรูญเอก กรรมการ



วาระที่ 9

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมี
ความเห็นว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 คน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

• รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัสว่นการถือ
หุ้ นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 หน้า 41-48



ช่ือ-นามสกุล นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง 
คุณวุฒทิางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ประวัตกิารฝึกอบรม
DCP รุ่นท่ี 92/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
A fellow member of Thai Institute of Director Association
Certificate of Capital Market Academy Leadership Program, The Capital Market Academy (CMA 16)
INSEAD Leadership Development Program, Singapore
SEC Investor Contact License
Insurance and Unit Linked License
ประสบการณ์การท างาน (บางส่วน)
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ        บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั             กรรมการผู้จดัการ บริษัท เวลท์ รีพบับลิค จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั                กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั
2550 - 2557 กรรมการ        บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560)
ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวันท่ี 18 มิถนุายน 2559
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน  13 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้ 

(ประวัต ิและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 41-48)

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ช่ือ-นามสกุล นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ
คุณวุฒทิางการศึกษา
• EMBA; Sasin Graduate Institution of Business Administration a cooperation between Kellogg School of Business, 

University of Pennsylvania, Northwestern University, Wharton School of Business, and Chulalongkorn University
• MBA, Major - Marketing, University of Scranton - Pennsylvania, U.S.A. 
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประวัตกิารฝึกอบรม
DCP รุ่นท่ี 71/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท างาน (บางส่วน)
2559 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ                    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2550 – 2559 Director Development Thailand IHG InterContinental Hotels Group
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560)
ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวันท่ี 18 มิถนุายน 2559
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน  14 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้ 

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ประวัต ิและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 41-48)



ช่ือ-นามสกุล นายพีระพงศ์ จรูญเอก
คุณวุฒทิางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น
ประวัตกิารฝึกอบรม
DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
ประสบการณ์การท างาน
2552 - ปัจจบุนั                    กรรมการ                             บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2557 - ปัจจบุนั                    กรรมการบริหาร                   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั                    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2552 - ปัจจบุนั                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร       บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2554 - ปัจจบุนั                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั
การถือหุ้นในบริษัท 59.94 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560)
หมายเหตุ รวมสดัสว่นการถือหุ้นท่ีถือโดยนางอารดา จรูญเอก บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั , ด.ช.พีระ จรูญเอก และ ด.ญ.รดา จรูญเอก ซึง่เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั
ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน  14 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ประวัต ิและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 41-48)



ช่ือ-นามสกุล นางอารดา จรูญเอก
คุณวุฒทิางการศึกษา
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เอกการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประวัตกิารฝึกอบรม
DAP รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ประสบการณ์การท างาน
2552 - ปัจจบุนั                 กรรมการ                             บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2557 - ปัจจบุนั                 กรรมการบริหาร                   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2560 – ปัจจบุนั                ประธานอ านวยการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2552 - 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)
2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร       บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั
การถือหุ้นในบริษัท 59.94 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560)
หมายเหตุ รวมสดัสว่นการถือหุ้นท่ีถือโดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั , ด.ช.พีระ จรูญเอก และ ด.ญ.รดา จรูญเอก ซึง่เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั
ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน  14 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ประวัต ิและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 41-48)



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนมุัติ
แต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 คนกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 9



วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561



วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการต้อง
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้ยึดถือแนว
ปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัท โดยค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
มีรายละเอียดดงันี ้

วาระที่ 10



วาระที่ 10

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560

ประธานกรรมการ 30,000 30,000

กรรมการ 15,000 15,000

หน่วย : บาท

ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุไมว่่ากรณีใดๆ

1. ค่าตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบริษัท



วาระที่ 10

คณะกรรมการ
ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 20,000 20,000

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

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

หน่วย : บาท

ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุไมว่่ากรณีใดๆ

2. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ



วาระที่ 10

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทกุประการ ทัง้นี ้การก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่าน
การกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสอง
ในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน



วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการพเิศษ
(โบนัส) ประจ าปี 2560



วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิเศษต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการ โดยผ่าน
การกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือ
แนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาคา่ตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่าน
ส าหรับปี 2560 รวมกนัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,040,000 บาท 

วาระที่ 11



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การก าหนดคา่ตอบแทนพิเศษ(Bonus) ให้แก่กรรมการส าหรับปี 2560 รวมกัน
เป็นจ านวนไม่เกิน 4,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 
ทัง้นี  ้การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษส าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทัง้นี ้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 2561 ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 4,040,000 
บาท ให้แก่กรรมการแตล่ะคนตามความเหมาะสมตอ่ไป

วาระที่ 11



มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 11



วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2561



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 จ านวน 3 ทา่นดงันี ้

1. นายเตมิพงษ์ โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4501

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5238 และ/หรือ

3. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 6011

และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวน 
2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 12



ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 12

รายการ 2561
(ปีที่เสนอ)

2560 2559

ค่าสอบบัญชี 2.3 ล้านบาท 2.0 ล้านบาท 1.8 ล้านบาท

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี

หน่วย : ล้านบาท



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 ตามรายช่ือ
ผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 12



วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัท ในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท



วาระที่ 13

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ ทุก
ประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสทิธิชนิดทยอยคืนเงินต้น 
หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 
(perpetual) มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงิน
รวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการขยายกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 หน้า 49-51



วาระที่ 13

วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี ้
หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทกุประเภทและทกุรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีหรือไมม่ีวนัก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
ในแตล่ะคราว

สกุลเงนิ : เงินบาท และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาทหรือสกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่สกลุเงินบาท (เมื่อรวมกบัวงเงินเดิมตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 และตามมติ
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว บริษัทจะมีวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบนั 
หุ้นกู้ที่ออกจ าหนา่ยและยงัมิได้ไถ่ถอนมีจ านวนทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท คงเหลอืวงเงินหุ้นกู้ เมื่อรวมครัง้นี ้จ านวน 3,800 ล้านบาท)

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงิน
ดงักลา่ว โดยจ านวนเงินต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหนา่ยแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักลา่ว 

อัตราดอกเบีย้ : ตามที่จะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือ
กฎระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว

อายุของหุ้นกู้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแตล่ะครัง้ โดยสามารถก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือเป็นหุ้นกู้ที่
ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลกิบริษัท (perpetual)

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้



วาระที่ 13

การเสนอขาย : (1) เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (revolving) 

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คื นก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดให้มี
หรือไมม่ีการไถ่ถอนก่อนก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไมก็่ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขใน
การออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ านาจก าหนด

รายละเอียดอื่นๆ

: เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ ให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจ ดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนก าหนด
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กนัหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จ านวนใดจ านวนหนึ่งครบ
ก าหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหมไ่ด้ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร

2) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
หลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3) ติดตอ่ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆ รวมถึงติดตอ่ให้ข้อมลูยื่นเอกสารหลกัฐานกบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดงักล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น ได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้



 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุัติการออก
หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงิน
ต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้ นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 
(perpetual) มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน
3,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยาย
กิจการ ตามท่ีเสนอ 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 12



วาระที่ 14 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ  (ถ้ามี)  จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใด ๆ ในวาระนี ้



Thank you


