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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

  

        วนัท่ี 3 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 
จ านวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจ าปี 2559 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1 ฉบบั ( ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. สาระส าคญัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI-WB) 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

5. ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

6. สาระส าคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ี
จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศ
ท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

9. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวนัประชมุ 

10. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น และ 

11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนั
องัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ซึง่จดัให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 21 
ธันวาคม 2559 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-
ROM) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท  บริษัทได้จัดท างบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2559 และงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ใน
รูปแบบ CD-ROM) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

  

รายการตามงบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 

2559 
ณ 31 ธันวาคม 

2558 
ณ 31 ธันวาคม 

2557 

สินทรัพย์รวม  6,758,405,578 3,347,494,576 1,909,796,840 

หนีส้ินรวม 4,014,912,969 1,599,066,957 1,623,090,140 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,743,492,609 1,748,427,619 286,706,700 

รายได้รวม 3,199,044,744 2,055,083,165 559,440,541 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงิน
ได้ 

801,682,986 484,793,415 88,668,981 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 637,563,443 386,322,133 70,304,129 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.58 0.39** 0.16 
      **หมายเหต ุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่ านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว โดย
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” และ “รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 1.  เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละสิบของทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมี
ทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 22,131,243 บาทส าหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.2
ของก าไรสทุธิ รวมเป็นเงินทุนส ารองสะสมจ านวน 55,288,743 บาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกั 

จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ท่ีผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผล
ก าไรสุทธิจ านวน 696,520,485 บาท และ คงเหลือก าไรสะสมหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 372,126,656 บาท บริษัทจึงมีความ
ประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทงวด 3 เดือนสดุท้ายของปี 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กบั
ผู้ ถื อหุ้ น ในอัต รา  0.24 บาทต่อหุ้ น  คิ ด เ ป็น เ งิ น ปันผลจ่ ายทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิน 
264,304,537.24 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน
และเงินสดบางสว่น ดงันี ้

1)   จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 440,507,562 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,781 บาท หรือคิด
เป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น   

 ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
44,050,756.24 บาท 

**หมายเหต ุ:  

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียก
ช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 1,101,268,906 หุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง
ยงัไม่นบัรวมจ านวนหุน้สามญัทีจ่ะเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที ่3 ที่
จะมีรอบการใช้สิทธิ ในวนัที ่31 มีนาคม 2560 (ก่อนวนั XD) ซ่ึงเป็นหุ้นทีมี่สิทธิ
ได้รับการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามญั 0.2 บาท/หุ้น และ เงินปันผลเป็นเงินสด 
0.04 บาท/หุน้ เช่นเดียวกนั 

- เนือ่งจากบริษัทจะมีก าหนดการใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที ่3 ในวนัที ่31 มีนาคม 
2560 (ก่อนวนั XD) ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุส าหรับการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และจ านวนเงินรวมส าหรับการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจึงอาจมี
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การเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที่ 3 ดังกล่าว โดย
บริษัทจะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ในระหว่างการพิจารณาอนมุติั
วาระนี ้ 

 ทัง้นี้ อตัราการจ่ายปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นในอตัรา 0.24 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น
การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทนุในอตัรา 2.5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลหรือคิด
เป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุน้  และการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้
ละ 0.04 บาท จะไม่มีการเปลีย่นแปลง 

อนึง่ ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

1)  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 
เ ป็น เงินสดในอัตราหุ้ นละ  0.104 บาท ห รือคิด เ ป็น เงินจ านวนไม่ เ กิน 
68,669,360.55 บาท และ 

2)  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 ส าหรับก าไรสะสมของบริษัท 
และผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 ในอตัรา 0.3704 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99 บาท โดยบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุบางสว่นและเงินสดบางสว่น  

ดงันัน้ อตัราการจ่ายปันผลในปี 2559  เท่ากบัร้อยละ 82.94 ของของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ี
กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ ซึง่เกินกวา่นโยบายของบริษัท ในการนี ้บริษัทก าหนดให้
วนัท่ี 19 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย 
XD ในวนัท่ี 17 เมษายน 2560 โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 
2560 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 17 เมษายน 2560 
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) 

19 เมษายน 2560 

ปิดสมดุทะเบียน 20 เมษายน 2560 
จ่ายเงินปันผล 3 พฤษภาคม 2560 

ข้อมูลเปรียบเทยีบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2558 

1. ก าไรส าหรับปีงบการเงินรวม สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
บริษัท (บาท)  

637,563,443 386,322,133 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,101,268,906 600,000,000 
3. จ านวนหุ้น (หุ้น) ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี 1,100,829,513 986,671,606 
4. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.58 0.39 
5. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.7144 0.67653 

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

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 577,720,020 380,775,754 
6.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท) 313,415,483 250,773,747 
6.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (บาท) 264,304,537 130,002,007 

7. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 696,520,485 373,594,056 
8. อตัราการจ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบัก าไรสทุธิส าหรับปี 
งบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ) 

82.94  101.92  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 
2559 และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ไม่เกิน 264,304,537.24 บาท (ค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็ม
มลูค่าแล้วจ านวน 1,101,268,906 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งยงัไม่นบัรวมจ านวน
หุ้นสามญัท่ีจะเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ที่ 3 ท่ีจะมีรอบการใช้สิทธิ ณ ในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 (ก่อนวนั XD) ซึ่งเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลตามอตัราการ
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จ่ายปันผลเช่นเดียวกนั) และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 19 เมษายน 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560  ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มี
ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 ได้มีมติ
อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจ านวน 440,507,780  หุ้น ซึ่งผลจากการจ่าย
หุ้นปันผลดงักล่าวมีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้จ านวน 440,507,235  หุ้น จึงยงัคงมีหุ้น
เหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 545  หุ้น เน่ืองจากบริษัทยงัมีหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่
ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายจึงต้องด าเนินการลด
ทนุจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

จ านวน 272.5 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,427 บาท เป็นทนุจดทะเบียน

จ านวน 552,887,154.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรับรองการจ่ายปันผลตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

2/2559 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 จ านวน 545 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   552,887,154.50 บาท (ห้าร้อยห้าสบิสองล้านแปดแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพนัหนึ่งร้อยห้าสบิสี่บาทห้าสบิ
สตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 1,105,774,309 หุ้น (หนึง่พนัหนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัสามร้อยเก้าหุ้น) 
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 มลูคา่หุ้นละ                  0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั    1,105,774,309 หุ้น (หนึง่พนัหนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัสามร้อยเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

การลงมต ิ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือ (1) เป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท ให้มีความตัง้ใจในการท างานเพ่ือประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น และ (2) 
สร้างแรงจงูใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากให้
ท างานให้กบับริษัท ต่อไปในระยะยาว จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยดงักลา่ว จ านวน 13,500,000 หน่วย ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ของบริษัทจ านวน 13,500,000 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ  และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ และเง่ือนไข
ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทดงักลา่ว ตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 3 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) บริษัทจึงมี
ความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 227,904,837 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 552,887,154.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,105,774,309 หุ้น มูลค่า
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หุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 780,791,991.50 บาท แบ่งออกเป็น 
1,561,583,983 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
455,809,674 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   780,791,991.50 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืน
หนึ่งพนัเก้าร้อยเก้าสบิเอ็ดบาทห้าสบิ
สตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 1,561,583,983  หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสน
แปดหม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,561,583,983  หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสน
แปดหม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

  **หมายเหต ุ:  เนื่องจากบริษัทจะมีก าหนดการใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที่ 3 ในวนัที่ 31 
มีนาคม 2560 (ก่อนวนั XD) ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส าหรับการ
จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จึงอาจมีการเปลีย่นแปลงสืบเนือ่งจากการ
ใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที ่3 ดงักล่าว และอาจท าให้จ านวนทนุจดทะเบียน
ที่บริษัทจะเพ่ิมทนุในวาระนี้ รวมทัง้รายละเอียดการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. มีการเปลีย่นแปลง โดยบริษัทจะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ในระหว่างการพิจารณาอนมุติัวาระนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทอีก
จ านวน 227,904,837 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 552,887,154.50 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,105,774,309 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 780,791,991.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 455,809,674 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิ
การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเน่ืองจากการใช้สิทธิ 
ESOP WA ครัง้ท่ี 3 ) 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และ เพื่อส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดดงั
ปรากฏในวาระท่ี 4 ท าให้กระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของ “ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ORI-WA)” บริษัทจึงท าการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 227,904,837 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
552,887,154.50 บาท เป็นจ านวน 780,791,991.50  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 455,809,674 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท รายละเอียดดังปรากฏใน
วาระท่ี 7 

บริษัทจงึจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 455,809,674 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 (ห้าสบิสตางค์) บาท ดงันี ้

 1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 440,507,562 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,781 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

 **หมายเหต ุ:  เน่ืองจากบริษัทจะมีก าหนดการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 3 ในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 (ก่อนวนั XD) ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเน่ืองจาก
การใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 3 ดังกล่าว และอาจท าให้จ านวนหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทจะจดัสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวาระนี ้มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวันประชุมผู้ ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณา
อนมุตัิวาระนี ้
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  ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 2.5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปัน
ผล จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 2. จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,802,112 หุ้ น เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WA)  

 3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 13,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WB) 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 19 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 17 
เมษายน 2560  และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
อย่างไรก็ดี การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือ
เป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น 
รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว (2) 
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท (3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตัง้
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ท่ีปรึกษาต่างๆ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพิ่มทนุ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุจ านวน 440,507,562 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้ นของบริษัทในอัตรา 2.5 หุ้ น เดิมต่อ  1 หุ้ นปันผล รวมมูลค่าทั ง้สิ น้ ไม่ เ กิน 
220,253,781 บาท (ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้วจ านวน 
1,101,268,906 หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งยังไม่นับรวมจ านวนหุ้นสามัญท่ีจะ
เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ท่ี 3 ท่ีจะมีรอบการใช้สิทธิ ณ ในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 (ก่อนวนั XD) ซึ่งเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลตามอตัราการจ่ายปันผล
เช่นเดียวกนั) หรือคดิเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.20 บาทตอ่หุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใด
มีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทจะจดัสรรเพื่อรองรับการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเน่ือง
จากการใช้สิทธิ ESOP WA ครัง้ที่ 3  และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,802,112 หุ้น 
เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant: ORI WA) และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 13,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ESOP Warrant : ORI WB) และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ  

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
 ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้
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(1) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช   กรรมการอิสระ 

(2) นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  กรรมการ  

(3) นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  กรรมการ 

(4) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นว่า 
เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการ
ทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของพลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช นายเมธา จนัทร์
แจ่มจรัส นายนิวตัิ ลมุนพนัธ์ และนายชินภัทร วิสทุธิแพทย์ ซึ่งเป็นกรรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 คน คือ (1) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช (2) นายนิวัติ 
ลมุนพนัธ์ (3) นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส และ (4) นายชินภัทร วิสทุธิแพทย์ กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้
ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้
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1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

                           หน่วย : บาท 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 

 ประธานกรรมการ 30,000 - 
 กรรมการ 15,000 - 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

                                                                                                        หน่วย : บาท 

หมายเหต ุส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคา่เบีย้ประชมุไม่วา่กรณีใดๆ  
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทัง้นี ้การก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2560 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่ง
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 จ านวน 3 ราย 
ได้แก่ 

1. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 (เป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษัทปี 2556 - 2559) และ/หรือ  

คณะกรรมการ ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 20,000 25,000 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 15,000 20,000 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด    
คา่ตอบแทน 

10,000 15,000 7,500 10,000 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 15,000 7,500 10,000 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - 
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2. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ  

3. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459  

และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 
คา่สอบบญัชี 5,100,000 บาท 1,830,000 บาท 1,540,000 บาท 
คา่บริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ นางสาววิสสตุา จริยธนา
กร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2560 และอนมุตัิให้ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 
5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ
ส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วได้  

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไม่
ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการ
ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิก
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บริษัท (perpetual) มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท เพื่อน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ ตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด 
ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอน หรือ ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได้  หรือ เป็นหุ้นกู้ ท่ี
ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการขยายกิจการ ตามท่ีเสนอ  

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

                                                                                                                                                

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น
ไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้า
ประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาตซิึง่
แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 เข้า
ร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม
ประชมุต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 
6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 10 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
(Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2560 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
 ประธานกรรมการ 


