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  (F 53-4)   

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 496 หมู่ 9 
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2561 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 173.50 บาท จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,594 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,024,677,420.50 บาท โดยวิธีการตดั
หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรับรองการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญั (ORI-W1) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 
347 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวน 4,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,024,677,420.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,028,677,420.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 8,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 
 

8,000,000 0.50 
 

4,000,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  
 (General Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามญัจ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 
4,000,000 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant: ORI-WC) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

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

8,000,000 1:1 - - โปรดด ู

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ 1.  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้
มีอ านาจพิจารณาในการ (1) และก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ORI WC ดังกล่าว เช่น วันออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ORI WC รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ระยะเวลาในการใช้สทิธิ วนัสิน้สดุการใช้สทิธิ 
ORI WC เป็นต้น รวมทัง้มีอ านาจในการ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดต่อ การ
ให้ข้อมูล และการยื่นค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่
จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้

 2. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้
มีอ านาจพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงการติดตอ่ การให้ข้อมลู และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั เอกสาร
และหลกัฐาน ตอ่หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 
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3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้อง Amber 1-2 ชัน้  2 88 ถนนบางนา -ตราด (กม.1) เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 
(Record Date) ในวันท่ี 16 มีนาคม 2561  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี) 

4.1 การย่ืนขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

เพ่ือส าหรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย (ESOP Warrant: ORI-WC) 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 

6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ  2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรส าหรับปี ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหักส ารองต่างๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท 
การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุน
หมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท อย่าง
มีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

 7.2 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

 7.3 อื่นๆ  

 - ไมม่ี - 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 -ไมม่-ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1 ประช ุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่ 2/2561 (เรียกประชุมสามญัผู้ถ ือหุ้น
ประจ าปี 2561) 

26 กมุภาพนัธ์ 2561 

2 วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 (Record Date) 

16 มีนาคม 2561* 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 26 เมษายน 2561 
4 จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 

  

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ .............................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  

(นางอารดา  จรูญเอก) 

กรรมการ 

ลายมือช่ือ.............................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
(นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์) 

กรรมการ 
 


