
21 ธนัวาคม 2559

ORIGIN การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 2/2559



คณะกรรมการบริษัท

1. นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายสหสั   ตรีทพิยบุตร
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช    
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



คณะกรรมการบริษัท
4. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ

6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานคณะกรรมการบริหาร



7. นายนิวัต ิ ลมุนพันธ์
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

8. นายพรีะพงศ์ จรูญเอก   
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นางอารดา   จรูญเอก    
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิาร

10. นายชินภทัร วสุิทธิแพทย์
ต าแหน่ง กรรมการ



1. ขัน้ตอนการประชุม
ในการประชมุจะมีการด าเนินการประชมุเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตาม

หนงัสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชีแ้จงต่อท่ีประชุมในรายละเอียดของ
แตล่ะวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเหน็
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อม

แจ้งช่ือ-นามสกุล จากนัน้ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม 
เพ่ือให้ท่ีประชมุรับทราบและตอบข้อซกัถามดงักล่าว   และหากท่านผู้ถือ
หุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ ไม่ได้อยู่ใน
วาระ ขอให้เสนอข้อคิดเหน็หรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ   

การด าเนินการประชุม



3.  วิธีการลงคะแนน 
3.1 บริษัทใช้วิ ธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้ น ต่อ 1 คะแนนเสียง      

( 1 Share : 1 Vote) โดยผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ ผู้ ถือ
หุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ เม่ือสิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ 
ประธานกรรมการจะแจ้งให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมี
ท่านใด “ไม่เห็นด้วย ” หรือ “งดออกเสียง ” ให้ยกมือขึน้ จากนัน้
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในสว่นท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อท่ีประชมุ ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด

การด าเนินการประชุม



ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออก
เสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเสียงการลง
มติตามวาระนัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้ นท่ี  “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย” หรือ  “งด
ออกเสียง” รวมบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด

3.2 ในทุกวาระของการประชุม เม่ือมีการเก็บใบลงคะแนน และ ท่ี
ปรึกษากฏหมายของบริษัท นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ์ ได้สรุปผลการ
ลงคะแนนต่อท่ี ประชมุเสร็จสิน้แล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนน
ในส่วนที่    “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพิ่มเติมในภายหลัง 
บริษัทจะบันทกึผลคะแนนดังกล่าวของท่านเป็นมต ิ“เหน็ด้วย”

การด าเนินการประชุม



3.3 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเ ร่ิมแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีท่ีจุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์
ประชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมีการสรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม
เสร็จสิน้แล้ว

3.4 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้
เก็บระหว่างการประชมุ ขอให้ทกุท่านสง่คืนกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ จดุ
ลงทะเบียน

3.5 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือช่ือของ
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้

การด าเนินการประชุม



ตัวแทนอิสระ
1. “..นางดวงพร วงษ์นิมมาน..” จากส านักงานกฎหมาย 

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด เป็นตัวแทนอิสระ 
และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. (ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย) ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามการก ากับดูแล
กิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นตัวแทน
อสิระ และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

การด าเนินการประชุม



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงาน
การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 



วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่จดัให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 ตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่  1 หน้า 10-24 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ดงักล่าว ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

วาระที่ 1



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2559 ได้มีการบนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 1



วาระที่ 2 พจิารณารับทราบการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกนิ 1,200 ล้านบาท



วาระที่ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่
ประชมุเม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน 2559  มีมติอนมุตัิการออกหุ้นกู้ ทกุประเภท/ทกุ
ชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงิน
ต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ นัน้ๆ จ านวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือน าเงินท่ีได้มาใช้การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือช าระหนีร้ะยะสัน้บางสว่น และ/หรือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียน
บริษัทได้ด าเนินการออกหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 
3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจงึได้จดัท ารายงานผลการออกหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวน
ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 หน้า 25



15

สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี ้

ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัท BBB-/Stable โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ประกาศเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน  พ.ศ. 2559

การเสนอขาย เสนอขายเฉพาะตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ (Private Placement)

ระยะเวลาจองซือ้ 31 ตลุาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วนัท่ีออกหุ้นกู้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้

อายหุุ้นกู้ 3 ปี

อตัราดอกเบีย้ 4.50% ตอ่ปี

ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ระดบั 4

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มลูคา่เสนอขาย ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ และไมมี่ประกนัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559



สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี ้

Financial Covenant อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้
ออกหุ้นกู้  ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีได้ผา่นการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว เป็นอตัราสว่นไม่
เกิน 2:1 โดย “หนีส้นิสทุธิ” หมายถึง หนีส้นิทางการเงินสทุธิ ซึง่ได้แก่ หนีส้นิประเภทท่ีมีดอกเบีย้ของผู้ออกหุ้นกู้ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีภาระต้องช าระ
ดอกเบีย้ และสว่นของหนีส้นิท่ีมีภาระต้องช าระดอกเบีย้ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกนั อาวลั หรือก่อภาระ
ผกูพนัอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัให้แก่บคุคลใด ๆ หรือนิตบิคุคลอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทยอ่ยของผู้ออกหุ้นกู้  หกัด้วยเงินสด และ/หรือ 
รายการเทียบเท่า อยา่งไรก็ดี ภาระผกูพนัทางการเงินและสว่นของหนีส้นิดงักลา่วข้างต้น ไมห่มายความรวมถึงภาระผกูพนั
ทางการเงินและสว่นของหนีส้นิท่ีเกิดขึน้กบัเจ้าหนีท้างการค้า รายรับลว่งหน้า หรือหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีไมมี่ภาระ
ดอกเบีย้ และ “สว่นของผู้ ถือหุ้น”หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบหรือ

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้ว

การช าระคืนเงินต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การช าระดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์  2 พฤษภาคม 2 สงิหาคม และวนัท่ี 2 พฤศจิกายน ของแต่

ละปีตลอดอายขุองหุ้นกู้ โดยวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้งวดแรกคือ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และจะท าการช าระ

ดอกเบีย้งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แตล่ะชดุ

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)
การซือ้ขายหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดอายุ

ของหุ้นกู้

ผู้ลงทนุสามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ท่ีผู้ ค้าตราสารหนีท่ี้มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี ้ซึง่สว่นใหญ่ได้แก่ 

ธนาคารพาณิชย์

การขึน้ทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ ไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) ภายในวนัออกหุ้นกู้  เพื่อประโยชน์ใน

การอ้างอิงราคา

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ และไมมี่ประกนัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ า
ไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรับก าไรสะสมและผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



วาระที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจาก พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) 
มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมี
ทนุส ารองมากกวา่นัน้

ดังนัน้ บริษัทจึงจะด าเนินการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 7,126,450.76 บาท รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน 33,157,500
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน



คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มี
อ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้
ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ 
ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 
การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาเหน็สมควร หรือ เหมาะสม

วาระที่ 3
นโยบายการจ่ายเงินปันผล



วาระที่ 3

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มี
ก าไรสะสมจ านวน 289,501,253.34 บาท หลังหักส ารองตามกฎหมาย จะ
คงเหลือก าไรสะสมท่ีสามารถจ่ายปันผลได้ทัง้สิน้จ านวน 282,374,802.58 
บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทส าหรับก าไรสะสมของบริษัท และผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอัตรา 0.3704 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99 บาท โดย
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน 
ดงันี ้



วาระที่ 3

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 440,507,780 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 1.5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้น
ปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษ
หุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้น
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3333 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0371 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 24,514,257.99 บาท



รายละเอียด วันที่

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 24 พฤศจิกายน 2559

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 28 พฤศจิกายน 2559

ก าหนดวนัรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 
(วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล)

29 พฤศจิกายน 2559

วันจ่ายเงนิปันผล 29 ธนัวาคม 2559

วาระที่ 3

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
8/2559 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2559 ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.104 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 68,669,360.55 บาท

ก าหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล



 ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 7,126,450.76 บาท และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.3704 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 244,768,147.99  
บาท และก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับ เงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น
ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 ธันวาคม 
2559 ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจาก
ต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

วาระที่ 3



 มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 3



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้ นปันผลตามมติที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จ านวน 12 หุ้น 
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



วาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล สื บ เ น่ื อ งจาก ท่ีป ระชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น 
ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นหุ้ นไม่เกินจ านวน 60,000,000 หุ้ น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้ นปันผล
ดงักล่าวมีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้จ านวน 59,999,988 หุ้น จงึยงัคงมีหุ้น
เหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 12 หุ้น เน่ืองจากบริษัทมีความ
ประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดท่ีจะปรากฏในวาระท่ี 5 
ดงันี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายจึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียน โดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหนา่ย



ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน

วาระที่ 4

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  331,574,994 บาท (สามร้อยสามสบิเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัเก้าร้อยเก้าสบิสี่บาทถ้วน)

แบง่ออกเป็น 663,149,988 หุ้น (หกร้อยหกสบิสามล้านหนึ่งแสนสี่
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 663,149,988 หุ้น (หกร้อยหกสบิสามล้านหนึ่งแสนสี่

หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยแปดสบิแปดหุ้น)
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )”



 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 6 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
331,575,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 331,574,994 บาท โดยวิธีการ
ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพ่ือรับรอง
การจ่ายปันผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 เม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2559 จ านวน 12 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 4



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน



วาระที่ 5

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลและส ารองส าหรับ
การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) บริษัทจงึมีความ
ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 221,312,433 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน
663,149,988 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน
552,887,427 บาท แบ่งออกเป็น 1,105,774,854 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 442,624,866 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
0.50 บาท



ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน

วาระที่ 5

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  552,887,427 บาท (ห้าร้อยห้าสบิสองล้านแปดแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพนัสี่ร้อยยี่สบิเจ็ดบาทถ้วน)

แบง่ออกเป็น 1,105,774,854  หุ้น (หนึ่งพนัหนึง่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนสี่พนัแปดร้อยห้าสบิสี่หุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 1,105,774,854  หุ้น (หนึ่งพนัหนึง่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด

หม่ืนสี่พนัแปดร้อยห้าสบิสี่หุ้น)
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )”



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 221,312,433 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 331,574,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 663,149,988 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 552,887,427 บาท แบ่ง
ออกเป็น 1,105,774,854  หุ้น มูลค่าหุ้นละ  0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 442,624,866 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ

วาระที่ 5



วาระที่ 5

จ านวนหุ้น (หุ้น) ทนุจดะเบียน (บาท)

ทนุจดทะเบียนเดิม 663,150,000 331,575,000 
ลดทนุ 12 6

เพิ่มทนุ 442,624,866 221,312,433 
ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,105,774,854 552,887,427

 สรุปทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน



 มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิท ธิออกเสียง
ลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 5



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาล
เป็นหุ้ นสามัญเพิ่มทุน และ เพื่ อส ารอง
ส าหรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ESOP Warrant)



วาระที่ 6

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 3 และกระทบตอ่ราคาและ
อตัราการใช้สิทธิของ “ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย (ORI-WA)” ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี 
ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ข้อ 
11 (4)(ข) บริษัทจงึท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 221,312,433 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 331,574,994 บาท เ ป็นจ านวน 
552,887,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 442,624,866 หุ้ น
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 5



วาระที่ 6

 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ) บริษัทจึงจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 440,507,780 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตรา 1.5 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล (เศษของหุ้ นให้ปัดทิ ง้ ) รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
220,253,890 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 บาทต่อหุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมี
เศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.3333 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  2,117,086 หุ้น เพื่อส ารองส าหรับการปรับ
สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP Warrant)
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2559 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และก าหนด
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่
มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น



วาระที่ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ) นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การก าหนดระยะเวลาเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
การเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) รวมถึงการเข้าเจรจา 
ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้ นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้แบบรายงานการเพิ่มทนุ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3



 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 440,507,780 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้น
ให้ปัดทิง้) รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 220,253,890 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.3333 
บาทต่อหุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.3333 บาท และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน  2,117,086 หุ้น เพ่ือส ารองส าหรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) 
และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ

วาระที่ 6



 มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 6



วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ  (ถ้ามี) จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใดๆ ในวาระนี ้





Thank you


