
หนา้ 1  

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คร้ังท่ี 3/2558 วนัพธุท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

  
 
 
 

 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.   

 ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ กล่าววา่ บริษทัมีผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 4 ท่าน นบัจ านวน
หุน้ได ้450,000,000 หุ้น และ ณ ท่ีประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหุ้นจ านวน 4 ท่าน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้450,000,000 หุน้ บดัน้ี มี
จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีนับรวมกนัแลว้ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัแลว้ จึงขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 
ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2558 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัไดมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดั
ข้ึนเม่ือวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2558 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โดยมีรายละเอียดส าเนารายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2558 

มตทิีป่ระชุม        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 2/2558 ซ่ึงบริษัทฯได้จัดขึ้นเม่ือวันที่  23 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท 

ประธานฯช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจะมีการเปล่ียนแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 
76,575,000 (เจ็ดสิบหกลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั) บาท และมีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 
153,150,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั (ESOP Warrant) เท่านั้น 

ต่อมาในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ิมเติม ใหแ้ก่บุคคลซ่ึงท าคุณประโยชน์ ใหค้  าแนะน า หรือใหค้วามช่วยเหลือแก่
บริษทั รวมถึงบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษทั เป็นกรณีพิเศษ เช่น กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย เพ่ือเป็นการตอบแทนในการปฏิบัติงานในนามบริษัทฯอย่างเต็มความสามารถและช่วยผลักดันให้บริษัทฯมีผล
ประกอบการ รวมถึงมีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง 

คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั จ านวนไม่เกิน 3,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 (ห้าสิบสตางค์) บาท จากเดิมเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั (ESOP Warrant) โดยเพ่ิมเติมให้
รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัของบริษทัยอ่ยดว้ย 

 ดงัน้ี 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่3/2558 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

ประชุมเม่ือวนัพุธที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2558 
ณ ส านักงานใหญ่ เลขที ่496 หมู่ที ่9 ต าบลส าโรงเหนืออ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 

 
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 



หนา้ 2 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คร้ังท่ี 3/2558 วนัพธุท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (หา้สิบสตางค)์ 
บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 3,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ห้าสิบสตางค)์ บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทั รวมถึงพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยดว้ย (ESOP Warrant) 

และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั  มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนดงักล่าว (2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั (3) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทั้ งด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการแต่งตั้ ง
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาต่างๆ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทโดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเสนอทุกประการ 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

    ไม่มี 
 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณกรรมการและทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม และไดก้ล่าวปิดการประชุม  
 
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.   
 
             ลงลายมือช่ือ........-   ลายมือช่ือ -..............ประธานท่ีประชุม 
                    ( นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี ) 


