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  วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 ประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 
2559 จ านวน 1 ฉบบั 

2. รายละเอียดข้อก าหนดและเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ประกอบการพิจารณา 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท)  

3. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้
ลงทนุตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

4. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

5. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้อง
น ามาแสดงในวนัประชมุ 

6. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ – โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมี
มติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัองัคารที่ 20 กนัยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้  9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ซึ่งจดัให้มีขึน้เม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน 2559 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ดงักลา่ว 



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้มีการ
บนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทเห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัท 

จากเดมิ 

 
เป็นดงันี ้

   
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงตราประทบัของ

บริษัท 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับตราประทบัของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท 
รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 2 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงตราประทบั
ของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ข้อ 46. ของบริษัท
เก่ียวกบัตราประทบัของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้
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 และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ข้อ 
46. ของบริษัทเก่ียวกบัตราประทบัของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัตราประทบั
ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์ 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ดียวเม่ือครบก าหนดไถ่
ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นัน้ๆ  วงเงินรวมไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยาย
กิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/
ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงิน
ต้นครัง้ดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้น
กู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงการขยายกิจการ ตามท่ีเสนอ  

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

4 
 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวันอังคารท่ี 20 
กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขท่ี 
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
ผู้ อ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้
ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ค. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกรณีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียง
แทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ 
และรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ี
ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2559 (Record Date) ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
 ประธานกรรมการ 
 
 


