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  วนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ประชุมเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2560 
จ านวน 1 ฉบบั 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จ านวน 1 ฉบบั 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท  

จ านวน 1 ฉบบั 

4.  สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

จ านวน 1 ฉบบั 

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) จ านวน 1 ฉบบั 

6. ประวตัิของนายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ซึง่เป็นบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท  

7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ี
จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ี
แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

9. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวนัประชมุ 

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

11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ – โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้
เรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์  
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โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่จดัให้มีเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้มีการบนัทกึอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด
(“พราวด์ เรสซิเดนซ์”) จ านวน 10,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ100 บาท ซึ่งเป็น
อัตราร้อยละ 100 ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ ถือหุ้ นเดิมซึ่งประกอบไปด้วย 1) บริษัท 
พราว บีชคลบัหวัหิน จ ากัด ("พราว บีชคลับ") 2) บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด ("พีเอ็น 
แคปปิตอล") และ 3) นายธงชยั บศุราพนัธ์ ("นายธงชัย") (รวมกนัเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยมี
ราคาเข้าซือ้หุ้นทัง้หมด จ านวน 4,000,000,000  บาท (“ราคาหุ้น”) ซึ่งบริษัทจะช าระราคา
หุ้นรวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 4,000,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการช าระราคาหุ้นด้วยตัว๋สญัญา
ใช้เงินจ านวน 3,000,000,000 บาท โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวมีการรับประกนัการใช้เงิน
ทั ง้จ านวนด้วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย และเงินสดจ านวน 
1,000,000,000 บาท (“ธุรกรรม”) 

ตัว๋สญัญาใช้เงินข้างต้น มีลกัษณะเป็นสญัญาท่ีคู่สญัญาตกลงก าหนดระยะเวลาในการใช้
เงินช าระราคาหุ้ น โดยมีการรับประกันการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยข้างต้น ทัง้นี ้ตัว๋สญัญาใช้เงินข้างต้นไม่มีลกัษณะเป็นตราสารหนี ้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท  
(ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่   
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ทัง้นี ้ณ วนัท่ีบริษัท และผู้ขายเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ (“สัญญาซือ้

ขายหุ้ น ”) เพ่ือเป็นประกันการช าระหนีภ้ายใต้สัญญาซื อ้ขายหุ้ น บริษัทตกลงวาง
หลกัประกันสญัญาโดยการออกและส่งมอบหนงัสือค า้ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออก
โดยสถาบันการเงิน จ านวนรวม 200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ ขาย และผู้ ขายตกลงวาง
หลกัประกันสญัญาโดยการออกและส่งมอบหนงัสือค า้ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออก
โดยสถาบันการเงิน จ านวนรวม 200,000,000 บาท (แบ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Bank 
Guarantee) จาก พราว บีชคลบั จ านวน 140,000,000 บาท และหนังสือค า้ประกัน (Bank 
Guarantee) จาก พีเอ็น แคปปิตอล จ านวน 60,000,000 บาท) ให้แก่บริษัท โดยแต่ละฝ่าย
จะด าเนินการคืนหนงัสือค า้ประกนัท่ีสง่มอบเพ่ือเป็นหลกัประกนัสญัญาให้แก่อีกฝ่ายหนึง่ใน
วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น 

รายการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทประเภทท่ี 2 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
มีนัยส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 47.35 ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นรายการที่มีมลูคา่เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แตต่ ่ากว่า 
ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้
สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

ทัง้นี ้เม่ือบริษัทนบัรวมรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อน
วนัท่ีมีการตกลงเข้าท าธุรกรรม ซึง่ได้แก่  

(1) รายการท่ี บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เช่าท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  219896 เป็นท่ีตัง้ของ โครงการ Portobello Mall เป็น
ระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าท่ีดินและงบลงทนุเป็นเงิน 41,630,000 บาท ซึ่งค านวณ
ขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 0.62  ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็น
เกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(2) รายการท่ี บริษัท ออริจิน้ วัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซือ้ท่ีดินรวม 13 
โฉนด เนือ้ท่ีรวม 2-1-31 ไร่ เป็นเงินจ านวน 153,500,000 บาท ซึ่งค านวณขนาด
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รายการได้เท่ากบัร้อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์
ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทมีมตอินมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(3) รายการที่ บริษัท ออริจิน้ วนั ทองหลอ่ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 4086 และ 8168 เพื่อเป็นท่ีตัง้โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
โรงแรม หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยมีงบประมาณส าหรับการลงทุนโครงการ
ประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 25.52 
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิ
รายการเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560) 

(4) รายการที่บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อนมุตัิงบประมาณ
ส าหรับการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ช่ือ
โครงการ “Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang” จ านวนประมาณ 
1,010,000,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ14.94 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิรายการเม่ือวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2560) 

รวมมูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 90.70 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

เน่ืองจากขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100   
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 1 ของประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายการ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติต่อท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีโ้ดยต้องได้รับเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ท่ี มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม 
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นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วยงัถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัท
อ่ืนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการรับโอนกิจการโดยมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการซือ้หุ้นจะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วข้างต้น ไม่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหวา่งบริษัท
กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ดังนัน้ จึงไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 
ทัง้นี ้รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วย 2 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อ านาจพิจารณาด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์  

อนึ่ง บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท แอดไวเซอร์ พลสั จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมา
เป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์ และให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ปรากฏใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2  
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การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรม ทัง้นี ้ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนได้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีจะเสนอตอ่ไปใน
วาระท่ี 4 บริษัทประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 114.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 780,791,954.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 780,791,840 บาท  โดยวิธีการตดัหุ้น
ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายซึง่คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 จ านวน 229 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
(ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้ นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายอีกจ านวน 18,842,866 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้ นส าหรับ
รองรับการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น และบริษัทไม่ต้องด าเนินการลดทนุ
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายดงักล่าว) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน        780,791,840 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสน
เก้าหม่ืนหนึ่งพนัแปดร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น (หนึ่ งพัน ห้าร้อยหกสิบ เอ็ด
ล้านห้าแสนแปดหม่ืนสามพนั
หกร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,561,583,680 หุ้น (หนึ่ งพัน ห้าร้อยหกสิบ เอ็ด
ล้านห้าแสนแปดหม่ืนสามพนั
หกร้อยแปดสิบหุ้น) 
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 หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น ( - )” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบการลดทนุจดทะเบียนบริษัทจ านวน 114.50 บาท จากทนุจดทะเบียน 
780,791,954.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 780,791,840 บาท  โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 จ านวน 229 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้
ความเห็นชอบการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียน ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้ด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ และให้
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 40,598,585.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 หุ้น มลูค่าหุ้น
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามท่ีจะเสนอตอ่ไปในวาระท่ี 
5 และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   821,390,425.50 บาท (แปดร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้า
ห ม่ื นสี่ ร้อย ย่ีสิ บ ห้ าบ าท ห้ าสิบ
สตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 1,642,780,851 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
หุ้น) 
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 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,642,780,851 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 40,598,585.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากัดและให้ความเห็นชอบการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้
ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์  โดยให้น าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 40,598,585.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 
หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 81,197,171 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทดงันี ้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
700,000,002.91 บาท และ 
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2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 12,179,576 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์  ในราคาหุ้ นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ น้ 
150,000,004.14 บาท  

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ใ ห้ แ ก่  น างนุ่ น  ท วีศ รี  ใน ราค าหุ้ น ล ะ  12.3157 บ าท  รวม เป็ นมู ล ค่ าทั ง้ สิ น้ 
149,999,991.83 บาท  

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้ นละ 12.3157 บาท ดังกล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ของ 
บริษัทฯ และเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัท ในตลาดหลัก    
ทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการ ติดต่อกัน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่าง
วันท่ี  24 เมษายน 2560 ถึ ง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งจะเท่ ากับ 10.7367 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

รายละเอียดสารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารบริษัท 
หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียด
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นาง
จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ  นายธงชัย บุศราพันธ์  และ นางนุ่น ทวีศรี โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และให้
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มจ านวนกรรมการ และการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ี
เพิ่มมากขึน้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีจะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทและมีจ านวนกรรมการท่ีเพียงพอกับ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มจ านวนกรรมการ
ของบริษัท จากเดิมท่ีบริษัทมีกรรมการจ านวน 10 คน เป็นจ านวน 11 คน และเสนอให้แตง่ตัง้ นาย
ปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัทจากจ านวน 10 คน เป็นจ านวน 11 คน 
และ ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์  เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทัง้นี ้
คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์  เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียน  

 รายละเอียดประวตัิของนายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ใหม่ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6  

การลงมต ิ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัพธุท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 
10:00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8:30 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 และเพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบ ริษัท  ดังมี ราย ช่ือ  และรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ ง ท่ีส่งมาด้วย 8 
เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  
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ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 6 เร่ือง 
การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 10 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 (Record 
Date) ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 และวันรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลั กท รัพ ย์  พ .ศ . 2535 (รวมทั ้ง ท่ี มี ก ารแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ) โด ย วิ ธี ปิ ด สมุ ดท ะ เบี ยน และพั ก ก ารโอนหุ้ น 
ในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 ประธานกรรมการ 

  

 


