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  (F 53-4)   

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 496 
หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัท่ี 
28 กมุภาพนัธ์ 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 272.50 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,427 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 552,887,154.50 
บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรับรองการจ่าย
ปันผลตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 จ านวน 545 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
227,904,837 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,154.50 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 
780,791,991.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 455,809,674 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 
 

455,809,674 0.50 
 

227,904,837  

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  
 (General Mandate) 

- - - - 

 



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

   

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 455,809,674 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท รวม 227,904,837 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant: 
ORI-WA) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant: ORI-WB) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้ นเดิม (เพ่ือรองรับ
การจ่ายเงินปันผล) 

440,507,562 
  

2.5:1 0.50 
 

โปรดด ู
หมายเหต ุ 

 

ผู้ ถือหุ้นเดิม (เพ่ือส ารอง
ส าหรับการปรับสทิธิ 
ESOP Warrant: ORI-WA) 

1,802,112 1 : 2.5666 1.7532 -  

กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน (เพ่ือส ารอง
ส าหรับการใช้สิทธิ ESOP 
Warrant: ORI-WB) 

13,500,000 1:1 - -  

 
    หมายเหต ุ  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลตามข้างต้น ค านวณจากจ านวน
หุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว จ านวน 1,101,268,906 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ยงัไม่นบั
รวมจ านวนหุ้นสามัญท่ีจะเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 3 ท่ีจะมีรอบการใช้สิทธิ ในวันท่ี 31 
มีนาคม 2560 (ก่อนวนั XD) ซึ่งเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 0.20 บาท/หุ้น และ 
เงินปันผลเป็นเงินสด 0.04 บาท/หุ้น เช่นเดียวกนั 

(2) เนื่องจากบริษัทจะมีก าหนดการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ก่อนวัน XD) 
ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สืบเน่ืองจากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ที่ 3 ดงักล่าว และอาจท าให้จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท
จะจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง 
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โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวันประชุมผู้ ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระ ที่เก่ียวกับ
การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(3) บริษัทก าหนดให้ว ันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นว ันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที ่มีส ิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที ่มีการแก้ไขเพิ ่ม เติม) บริษัทจะขึน้ เค ร่ืองหมาย XD ในว ันที ่ 17 
เมษายน 2560 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มี
ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

 2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท / โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 

3. ก าหนดวันประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) ในวนัที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

เพ่ือรองรับการจดัสรรปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการตอบแทนการลงทนุ
แก่ผู้ ถือหุ้ น และเพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant:ORI-WA) รวมถึงส าหรับการใช้สิทธิ
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ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ESOP Warrant: ORI-WB) 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 

6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับ
ปี ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นเป็นหลัก เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืน
เงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่
การด าเนินงานปกตขิองบริษัท อยา่งมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร 
หรือ เหมาะสม 

 7.2 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

 7.3 อ่ืนๆ  

 - ไม่มี - 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 -ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2560 (เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560) 

28 กมุภาพนัธ์ 2560 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) 

14 มีนาคม 2560* 

3 วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

15 มีนาคม 2560 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 4 เมษายน 2560 
5 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 

6 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) 19 เมษายน 2560* 
7 วันรวบรวมรายช่ือมีสิทธิในการรับปันผลผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

20 เมษายน 2560* 

8 ก าหนดจ่ายปันผล 3 พฤษภาคม 2560 
  

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ .............................................. กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  

(นางอารดา  จรูญเอก) 

กรรมการ 

 

ลายมือช่ือ.............................................. กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
(นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์) 

กรรมการ 
 
 


