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(F 53-4)  
แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 

 

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 496 
หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 11/2559 เม่ือวนัท่ี 
14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  กำรลดทุนและกำรเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 6 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,575,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 331,574,994 บาท โดยวิธีการ
ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรับรองการจ่ายปันผลตามมติท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 จ านวน  12  หุ้น มลูค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ  
0.50  บาท ก่อนการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
221,312,433 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
552,887,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 442,624,866 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

กำรเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ 

(บำทต่อหุ้น) 

รวม 
(บำท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

442,624,866 
- 

0.50 
- 

221,312,433 
- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  
 (General Mandate) 

- - - - 
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2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 442,624,866  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท รวม 221,312,433 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและเพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1  แบบก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตรำส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วัน เวลำ จอง
ซือ้ และช ำระ
เงนิค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม (เพ่ือรองรับ
การจ่ายเงินปันผล) 
ผู้ ถือหุ้นเดิม (เพ่ือส ารอง
ส าหรับการปรับสทิธิ  
ESOP Warrant) 

440,507,780 
 

2,117,086 

1.5:1 0.50 
 

โปรดด ู
หมายเหต ุ1 

 

 
หมายเหต ุ1 บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงิน

ปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้
เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 
อย่างไรก็ดี การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 2.2 กำรด ำเนินกำรของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3333 บาท / โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 
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3. ก ำหนดวันประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพ 10240  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559  
(Record Date) ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขกำรขอ
อนุญำต (ถ้ำมี) 

4.1 การย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

5.  วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

เพ่ือรองรับการจดัสรรปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการตอบแทนการลงทนุ
แก่ผู้ ถือหุ้ น และเพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) “(ORI-WA)” 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 

6.2 เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่า งๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแตล่ะปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึง
ปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษัท การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็น
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกตขิองบริษัท อยา่งมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม 

 7.2 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้ นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้ นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

 7.3 อ่ืนๆ  

 - ไม่มี - 

8. รำยละเอียดอ่ืนใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 -ไม่มี- 

9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 
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ล ำดับ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร วัน / เดือน / ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 11/2559 (เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 2/2559) 

14 พฤศจิกายน 2559 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 2/2559 และสทิธิในการรับปันผล (Record Date) 

28 พฤศจิกายน 2559* 

3 วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

29 พฤศจิกายน 2559 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 21 ธนัวาคม 2559 
5 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมต ิ

6 ก าหนดจ่ายปันผล 29 ธนัวาคม 2559 
    *การให้สิทธิรับปันผลของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
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(  นางอารดา  จรูญเอก  ) 
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                        ลายมือช่ือ.............................................. กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
(  นายนิวตัิ ลมนุพนัธ์  ) 

กรรมการ 


