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  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  

2. รายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี  1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท  

3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้
ลงทนุตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

6. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง
น ามาแสดงในวนัประชมุ 

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

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ – โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมี
มติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ในวนัพธุท่ี 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ 
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้  9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งจัดให้มีขึน้เม่ือ
วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 ได้มีการ
บนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 
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การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกนิ 1,200 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน 2559  
มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย
สิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ จ านวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือน า
เงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้ด าเนินการออกหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2559 บริษัทจึงได้จดัท ารายงานผลการออกหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 
1,200 ล้านบาท ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการออกและเสนอขายหุ้น
กู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่
เกิน 1,200 ล้านบาท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับก าไรสะสมและผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 1.  เน่ืองจาก พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนี ้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบั
หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

ดังนัน้ บริษัทจึงจะด าเนินการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ า น วน  7,126,450.76 บ าท  รวม เป็ น เงิ น ทุ น ส า รอ งส ะสม จ า น วน 
33,157,500.00 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

จากก าไรสะสมของบริษัทและผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2559  ท่ี ผ่ านม า  งบ การเงิน รวม ขอ งบ ริ ษั ท มี ผลก า ไรสุท ธิจ าน วน 
282,374,802.58 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับก าไรสะสมของบริษัทและผลการด าเนินงาน
สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นใน
อตัรา 0.3704 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99 
บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนและเงินสด
บางสว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัท เป็นจ านวนไม่ เกิน 
440,507,780 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน
อัตรา1.5 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล (เศษของหุ้ นให้ปัดทิง้) รวมมูลค่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.3333 
บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้
จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้ นปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.3333 
บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0371 บาท หรือคิดเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 24,514,257.99 ล้านบาท 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ี มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2559 โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอ
การอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ก าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียด วันที่ 

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 24 พฤศจิกายน 2559 
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) 

28 พฤศจิกายน 2559 

ปิดสมดุทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2559 
จ่ายเงินปันผล 29 ธนัวาคม 2559 

 

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2559 ส าหรับผล
ประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.104 
บาท หรือคดิเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 68,669,360.55 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 7,126,450.76 บาท 
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99  บาท และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 และวัน
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกั
การโอนหุ้ นในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 29 
ธนัวาคม 2559 

 ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จ านวน 
12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ได้มี
มตอินมุตัิให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจ านวน 60,000,000 หุ้น ซึง่ผลจากการ
จ่ายหุ้ นปันผลดังกล่าวมีผู้ ถือหุ้ นได้รับหุ้ นปันผลทัง้สิน้จ านวน 59,999,988 หุ้น จึง
ยังคงมีหุ้ นเหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 12 หุ้น เน่ืองจากบริษัทมี
ความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดท่ีจะปรากฏในวาระท่ี 5 ดงันี ้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายจึงต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียน โดย
ตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทจ านวน 6 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,575,000 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนจ านวน 331,574,994 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือ

จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรับรองการจ่ายปันผลตามมติท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 จ านวน 12 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท  

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บคุคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน      331,574,994 
บาท 

(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัเก้าร้อยเก้าสบิสี่บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น    663,149,988  
หุ้น 

(หกร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                 0.50 
บาท 

(ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั   663,149,988  
หุ้น 

(หกร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 
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การลงมต ิ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลและส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นสามัญของกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP 
Warrant) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 221,312,433 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ
จ านวน 663,149,988 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
552,887,433 บาท แบ่งออกเป็น 1,105,774,854 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 442,624,866 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บคุคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน      552,887,427 
บาท 

(ห้าร้อยห้าสบิสองล้านแปดแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สบิเจ็ดบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 1,105,774,854  
หุ้น 

(หนึง่พนัหนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัแปดร้อยห้าสบิสี่หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 1,105,774,854  
หุ้น 

(หนึง่พนัหนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัแปดร้อยห้าสบิสี่หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                           - หุ้น ( - )” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทอีกจ านวน 221,312,433 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 663,149,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 552,887,427บาท แบ่งออกเป็น 1,105,774,854  หุ้น 
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มูลค่าหุ้ นละ  0.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 442,624,866 หุ้ น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ เพื่อส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุน รายละเอียด
ดังปรากฏในวาระท่ี 3 ท าให้กระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของ “ใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ท่ีออก
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ORI-WA)” บริษัท
จึงท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 221,312,433 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดมิจ านวน 331,574,994 บาท เป็นจ านวน 552,887,427 บาท โดยการออก
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 442,624,866 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท 
รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 5 

 บริษัทจึงจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 440,507,780 หุ้น เพ่ือรองรับ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 1.5 หุ้นเดิมต่อ 
1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 บาทตอ่หุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ี
ไม่สามารถจัดสรรหุ้ นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้ นปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.3333 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  2,117,086 หุ้น เพ่ือ
ส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นภายในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มี
ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การก าหนดระยะเวลา
เพ่ือการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (Record Date) รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และลงนามในเอกสาร
ค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพิ่มทนุ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 440,507,780 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) 
รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 บาท
ตอ่หุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3333 บาท และจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน  2,117,086 หุ้น เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ESOP Warrant) และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบ ริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 



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

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

 

 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ในวนัพุธท่ี 21 ธันวาคม 
2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขท่ี 333 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้
ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน
เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ี
ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบั
บริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 
2/2559 (Record Date) ใน วัน ท่ี  28 พฤศ จิกายน  2559 และวัน รวบ รวม ราย ช่ือตามมาตรา  225 ขอ ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
และพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
 ประธานกรรมการ 


