
บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน)   

496 หมู่ 9 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

(F 53-4) 

 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

10 สิงหาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้

ท่ี 9/2561 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 514,564,223  บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 1,028,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,543,241,643.50 บาท โดยการหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,029,128,446 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ ดงันี ้ 

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

 แบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการ

ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,029,128,446 

- 

0.50 

- 

514,564,223 

- 

 แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1. แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม (เพ่ือ

รองรับการจ่ายหุ้น

ปันผล) 

816,474,627 

 

2:1 

 

อตัราการจ่าย

หุ้นปันผล หุ้นละ 

0.25 บาท 

- โปรดดหูมายเหต ุ

 

 

 

 



 
 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(เพ่ือสาํรองการปรับ

สทิธิของใบสาํคญั

แสดงสทิธิฯ ORI –

WB ครัง้ท่ี 1) 

5,366,650  1:1.5 6.7160   

ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(เพ่ือสาํรองการปรับ

สทิธิของใบสาํคญั

แสดงสทิธิฯ ORI –

WCครัง้ท่ี 1) 

4,000,000  1:1.5 12.7320   

ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(เพ่ือสาํรองการปรับ

สทิธิของใบสาํคญั

แสดงสทิธิฯ ORI –

W1ครัง้ท่ี 1) 

203,287,169 1:1.5 13.3333   

ประชาชน - - - - - 

บคุคลใด ๆ  

(ระบ)ุ............ 

- - - - - 

เพ่ือรองรับการ      

แปลงสภาพ/ใช้ - - - - - 

สทิธิของตราสาร      

(ระบ)ุ      

.....................      

หมายเหต:ุ บริษัทฯ กําหนดให้ วนัท่ี 17 ตลุาคม 2561  เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับหุ้นปันผล  

2.1.1.  การดาํเนินการของบริษัทในกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลใน

สว่นของเศษหุ้นนัน้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  



 
 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

3.1. กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี  1/2561 ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00น. ณ  ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค  ห้อง Amber 1-2 ชัน้  2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

3.2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (Record Date) 

 ในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2561 โดย 

 กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วันท่ี

 ................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ใน  28 สงิหาคม 2561  

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้า

มี) 

4.1. ขออนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

4.2. ยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

 การค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.3. ยื่นขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1. จดัสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยการออกเป็นหุ้น

 ปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมทัง้

เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

หลกัของบริษัทฯ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กําไรสําหรับปี ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสํารองต่างๆ ทุก

ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแตล่ะปีฯ ทัง้นี ้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนงึถึงปัจจยั

ต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การ



 
 

สํารองเงินไว้ เพ่ือลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้ เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนยัสาํคญั 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

7.2. ผู้ได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจะมีสทิธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุประการนบัจากวนัท่ี

มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน  

- ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1) วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561    10 สงิหาคม 2561 

2) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 1/2561 (Record Date) 

28 สงิหาคม 2561 

3) วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2561  9 ตลุาคม 2561 

4) ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมทัง้แก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิกบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีรับ

มติอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับปันผล (Record Date) 17 ตลุาคม 2561 

6) กําหนดจา่ยปันผล 31 ตลุาคม 2561 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

   

                                                                                               (นางอารดา จรูญเอก) 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

    

                                                                                                (นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์) 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ประทบัตราของบริษัทฯ) 


	แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 10 สิงหาคม 2561

