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  (F 53-4)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
 

ข้าพเจ้า บ ริษัท ออริจิ น้  พ ร็อพเพอร์ตี  ้จ ากัด (มหาชน ) (“บริษัท ”) ขอรายงานมติ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 114.50 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,954.50 บาท เป็น 780,791,840 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นท่ี
ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายซึง่คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 จ านวน 229 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายอีกจ านวน 18,842,866 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นส าหรับรองรับการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้น และบริษัทไม่ต้องด าเนินการลดทุนโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายดงักล่าว) ก่อนการ
เพิ่มทนุจดทะเบียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 
40,598,585.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680  
หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 
1,642,780,851 หุ้ น มูลค่าหุ้ น ท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจ านวน 
81,197,171 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 
 

81,197,171 0.50 
- 

40,598,585.50 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  
 (General Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

1. นางจรัสพิมพ์ ลปิตพลัลภ 56,838,020 - 12.3157 โปรดด ู
หมายเหต ุ(1) 

โปรดด ู
หมายเหต ุ

(2) 
2. นายธงชยั บศุราพนัธ์ 12,179,576 - 12.3157 โปรดด ู

หมายเหต ุ(1) 
โปรดด ู
หมายเหต ุ

(2) 
3. นางนุ่น ทวีศรี 12,179,575 - 12.3157 โปรดด ู

หมายเหต ุ(1) 
โปรดด ู
หมายเหต ุ

(2) 
 
หมายเหต ุ (1)  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ 
การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค า
ขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทนุดงักล่าวข้างต้น โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป 

 (2) ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาท เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่ามลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท 
และเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
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ก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

  ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ี
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือขอ
อนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหว่างวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ถึง 16 
พฤษภาคม  2560 ซึ่ งจ ะ เท่ ากับ  10.7367 บ าท  (ข้ อมู ล จาก  SETSMART ใน 
www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 - ไม่มี - 

3.  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี 1/2560 ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ 
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้ นในวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 (วนัท าการถัดจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข 
การขออนุญาต (ถ้ามี)  

 4.1   การขออนมุตัจิากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

 4.2 การขออนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 4.3   การด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุและทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพ่ือใช้ส าหรับการลงทุนซือ้ท่ีดินประมาณร้อยละ 30 ของการเพิ่มทุน ส าหรับซือ้และ/หรือมัดจ าท่ีดิน
โครงการใหม่จ านวน 3 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งท่ีดินในส่วนนีอ้ยู่
ระหวา่งการศกึษาสง่ผลให้มลูคา่โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะท าการแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่วนท่ีเหลือใช้ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเ วียน ส าหรับโครงการท่ีอยู่
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ระหว่างพัฒนาจ านวน 10 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 9,000 ล้านบาท และ/หรือ ช าระคืน
หนีส้ินบางส่วน นอกจากนี ้ยังเพ่ือเป็นการสร้างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทและสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และความตอ่เน่ืองในการด าเนินโครงการการพฒันาโครงการตา่ง ๆ ของบริษัท
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การประกอบธุรกิจของบริษัท จะได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งถือเป็นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ของบริษัทท่ีมี
ผู้บริหารและทีมงานผู้พัฒนาโครงการท่ีมีความสามารถ ซึ่งจะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า 
และความต่อเน่ืองในการด าเนินโครงการทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี ้ฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คงของบริษัท หลงัการเพิ่มทนุจะช่วยสง่ผลให้บริษัท มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ โดยไม่มีผลกระทบใน
ด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
นอกจากนี ้เงินเพิ่มทุนท่ีบริษัทได้รับ บริษัทจะน ามาเป็นเงินทนุเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการในอนาคต
ของกลุม่บริษัท และรองรับการขยายตวัของกลุม่บริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุส ารองตามกฎหมายทัง้หมด ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
แผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัท 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 7.3 อ่ืนๆ 

   - ไม่มี - 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิ่ม
ทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัท จะท าการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตอ่เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุของบริษัท และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และได้รับ



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

   

อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัได้ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการ  17 พฤษภาคม 2560 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) 
1 มิถนุายน 2560 

3 วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2 มิถนุายน 2560 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 12 กรกฎาคม 2560 
5 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 

6 วนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  หลงัจากได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
  
 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

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

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก ) 

กรรมการ 


