
 

 หน้า 1  

 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 496 หมู่ 9 
ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2559 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุของบริษัท จํานวน 30,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 301,575,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 331,575,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัจํานวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 60,000,000 0.50 30,000,000 

 แบบมอบอํานาจทัว่ไป  
 (General Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
รวม 30,000,000 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทนุ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชาํระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดมิ (เพ่ือรับรอง
การจ่ายเงินปันผล) 

60,000,000 10:1 0.50 
 

โปรดด ู
หมายเหต ุ1 

 

 

หมายเหต ุ1 บริษัทกําหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) จะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 โดย
วิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอ
การอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 2.2 การดาํเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท / โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ 
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องพาวิลเล่ียน บีซีดี ชัน้ 8 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพ 10240  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record 
Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 
2559  
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

เพ่ือรองรับการจดัสรรปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการตอบแทนการลงทนุแก่
ผู้ ถือหุ้น 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 

6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสําหรับปี 
ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและหลงัหกัสํารองตา่งๆ ทกุประเภทท่ี
กฎหมายและบริษัทกําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ 
เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การ
สํารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท 
อยา่งมีนยัสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

 7.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้น  

 7.3 อ่ืนๆ  

 - ไม่มี - 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 -ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 2/2559 (เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2559) 

24 กมุภาพนัธ์ 2559 

2 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 และสทิธิในการรับปันผล (Record Date) 

10 มีนาคม 2559* 

4 วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

11 มีนาคม 2559 

5 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 5 เมษายน 2559 
6 จดทะเบียนมติ เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมต ิ

7 กําหนดจ่ายปันผล 4 พฤษภาคม 2559 
    *การให้สิทธิรับปันผลของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ .............................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                    (  นางอารดา  จรูญเอก  ) 

                       กรรมการ 
 

       ลายมือช่ือ.............................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                      (  นางสาวศิรินทรา จริยคณุ  ) 

                   กรรมการ 

  

 

 

(กรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

พร้อมประทบัตราของบริษัท) 


