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แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 25 กนัยายน 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ขอ งบ ริ ษั ท เพื่ อ รอ ง รั บ ก า รใ ช้ สิ ท ธิ ต าม ใบ ส า คั ญ แสด งสิ ท ธิ ที่ จ ะ ซื ้อ หุ้ น ส ามั ญ ขอ งบ ริ ษั ท  (“ใบ ส า คั ญ แสด ง 
สทิธิฯ”) โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้

1.   การเพิ่มทนุและลดทนุ 

ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
821,390,425.50  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 406,574,337  
หนว่ย รายละเอียดสรุป ดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน  หุ้นสามญั 406,574,337 0.50 บาท 203,287,168.50 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

- - - - 

 

2.   การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
รวม 203,287,168.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จดัสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

406,574,337 4 : 1 ไมค่ิดมลูคา่ 

(0 บาท) 

โปรดด ู

หมายเหต ุ

- 
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หมายเหต ุ 1.  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาในการ (1) และก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 ดงักลา่ว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ORI-
W1 รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ระยะเวลาในการใช้สทิธิ วนัสิน้สดุการใช้สิทธิ ORI-W1 เป็นต้น รวมทัง้มีอ านาจ
ในการ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นค าขออนุญาต  
ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และ (3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้

 2. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐาน ต่อ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

2.2   การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ และด าเนินการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นที่จ าหน่ายไม่ได้
ตอ่ไป 

3.    ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายละเอียด ดงันี ้

 3.1 ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม      
ไบเทคห้อง MR 211 – 213 ชัน้ 2    88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 (Record Date) ในวนัที่ 9 ตลุาคม 2560  

 3.2 ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record 
Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบที่มีตอ่บริษัทเป็นส าคญั 
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4.   การขออนญุาตเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจากหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนญุาต (ถ้ามี) 

 4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 การขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

5.   วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นที่เพิ่ม  

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1และเมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน
อนาคต บริษัทจะสามารถน าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทในอนาคต เพื่อให้บริษัทมี
เงินทนุเพียงพอส าหรับการลงทนุขยายธุรกิจของบริษัท 

6.   ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ  

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จะได้รับประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทน าเงินที่ทนุที่ได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้เพียงพอส าหรับการลงทนุขยาย
ธุรกิจของบริษัท ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

7.  ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี 

ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและ

บริษัทก าหนดไว้ในแตล่ะปี ทัง้นีจ้ะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็น

หลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท การส ารองเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อ

จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การ

ด าเนินงานปกติของบริษัท อยา่งมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม50 

7.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทจะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทตอ่เมื่อบริษัทได้ท าการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุน

ช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7.3 อื่น ๆ 

-ไมม่ี- 
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8.  รายละเอียดอื่นใดที่ จ าเป็นส าหรับผู้ ถือหุ้ นเพื่ อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้ น  
เพิ่มทนุ 

 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัใบแสดงสทิธิฯ 1 ตามแนบ 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนนิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 10/2560 เพื่อพิจารณาการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ORI-W1 การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

23 กนัยายน 2560 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2560 (Record Date) 

9 ตลุาคม 2560 

3. วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 1 พฤศจิกายน 2560 

4. ด าเนินการจดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
ของบริษัท กบักระทรวงพาณิชย์ 

2 พฤศจิกายน 2560 

5. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ORI-W1 8 พฤศจิกายน 2560 

บริษัท ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
ลงลายมือช่ือ ............................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 (นางอารดา จรูญเอก) 
ต าแหนง่ กรรมการ 
 
 
 
ลงลายมือช่ือ ............................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 (นายนวิตัิ ลมนุพนัธ์) 
ต าแหนง่ กรรมการ 


