
1 พฤศจิกายน 2560

ORIGIN การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 2 / 2560



คณะกรรมการบริษัท
1. นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายสหสั   ตรีทพิยบุตร
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช    
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ



คณะกรรมการบริษัท
4. นางสาวสุจารี จันทร์สว่าง

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

5. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
ต าแหน่ง กรรมการอสิระ

6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง



คณะกรรมการบริษัท
7. นายนิวัต ิ ลมุนพนัธ์

ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร

8. นายพรีะพงศ์ จรูญเอก   
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นางอารดา   จรูญเอก    
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานอ านวยการ



คณะกรรมการบริษัท
10. นายชินภทัร วิสุทธิแพทย์

ต าแหน่ง กรรมการ

11. นายพสุ ลิปตพลัลภ
ต าแหน่ง กรรมการ



1. ขัน้ตอนการประชุม
ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตาม

หนงัสือเชิญประชมุ โดยกรรมการจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแต่
ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเหน็
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้ง

ช่ือ-นามสกุล จากนัน้ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ท่ี
ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว   และหากท่านผู้ถือหุ้นมี
ข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ ยวกับบริษัทที่ ไม่ได้อยู่ ในวาระ 
ขอให้เสนอข้อคดิเหน็หรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ   

การด าเนินการประชุม



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

(1 Share : 1 Vote) โดยผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ ผู้ ถือ
หุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ เม่ือสิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ 
ประธานกรรมการจะแจ้งให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมี
ท่านใด “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึน้ จากนัน้เจ้าหน้าที่
จะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อ
รวบรวมคะแนนแจ้งต่อท่ีประชมุ ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะ
น าคะแนนเสียงที่  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจากคะแนน
เสียงทัง้หมด

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
ผู้ด าเนินการประชุมได้สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ี ประชุมเสร็จสิน้แล้ว หาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนที่   “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออก
เสียง” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของ
ท่านเป็นมต ิ“เหน็ด้วย”

การด าเนินการประชุม



3.3 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ี
จดุลงทะเบียนจะไม่ออกใบลงคะแนน และไม่นบัเป็นองค์ประชมุส าหรับวาระ
การประชมุท่ีมีการสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุเสร็จสิน้แล้ว

3.4 ส าหรับใบลงคะแนนในสว่นท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บ
ระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมส่งคืนกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ 
จดุลงทะเบียน

3.5 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีการลงลายมือชื่อของ
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้นี เ้พื่อความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้

การด าเนินการประชุม



ตัวแทนอิสระ

1. “..นางสาวพมิพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ..” จากส านักงานกฎหมาย 
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด เป็นตัวแทนอิสระ 
และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

การด าเนินการประชุม



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงาน
การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560



วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัให้มีเม่ือวนัท่ี 12กรกฎาคม 2560 ตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบั
ท่ี 1 หน้า 8-26 จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ดงักลา่ว ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้

วาระที่ 1



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2560 ได้มีการบนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 1



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงิน ปันผล
ระหว่างกาล และการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผล



วาระที่ 2

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 
บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 81,314,867.35 บาท ทัง้นี ้
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวนัท่ี 
9 ตลุาคม 2560 โดยก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560

นอกจากนี ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี  10/2560 ได้มีมติอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงันี ้ 



วาระที่ 2
จ่ายปันผลระหว่างกาล 

จากก าไรสะสมและผลการด าเนินงาน งวด 6 เดือน สิน้สุด 30 ม.ิย.60

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียด
ข้อมูลปิดสมุดทะเบยีน

เพื่อรับเงนิปันผล 
9 ต.ค. 2560

รวมจ านวนหุ้น 1,626,297,347 หุ้น
จ่ายปันผลเป็นเงนิสด 0.05 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นการจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิ 81,314,867.35 บาท

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 ได้มีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงันี ้



เก่า

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรับปี 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแตล่ะปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการ
จ่ าย เ งิ น ปันผลโดยค านึ งถึ ง ปัจจัยต่ างๆ  เพื่ อ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น เ ป็นหลัก เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การ
ส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็น เงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาเหน็สมควร หรือ เหมาะสม

ใหม่

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรส าหรับปี ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแตล่ะปี

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์
ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนใน
อนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือ
เป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเหน็สมควร หรือ เหมาะสม

เปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล วาระที่ 2



คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรส าหรับปี ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การ
ส ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
หรือ เหมาะสม

วาระที่ 2

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ใหม)่



ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทเพื่ อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ORI-W1)



วาระที่ 3

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) จ านวน 406,574,337 หน่วย 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant Rights Offering) ใน
อตัราสว่นการจดัสรรที่หุ้นสามญัเดิม (มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้นต่อ 
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (4:1) สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 หน้า 27-29

บริษัทจะก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบที่มีต่อ
บริษัทเป็นส าคญั



วาระที่ 3

 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ) ทัง้นี ้บริษัทขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว เช่น วนั
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สดุการ
ใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดต่อ การให้ข้อมลู และการ
ย่ืนค าขออนญุาต  ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่
จ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้



ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1
(ORI-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”)

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย ไมเ่กิน 406,574,337 หนว่ย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศนูย์บาท)

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ 20 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้ ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทจะไมข่ยาย
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ

วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั
เดมิ 4 หุ้นตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หนว่ย โดยหากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกิดขึน้จากการ
ค านวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ
(Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560

สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 3



สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 3
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ดงันี ้ ;

ครัง้แรก : 12 เดือน นบัจาก วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561)
ครัง้ถดัไป : วนัท าการสดุท้ายของไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสท่ี1ของปี 2562)

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ ไมเ่กิน 406,574,337 หุ้น ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 จ านวน 1,626,297,347 หุ้น

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ดงันัน้ จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้สิทธิไมใ่ชผู่้ ถือหุ้นเดมิ
ทัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)

= จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

= 406,574,337
1,626,297,347 +  406,574,337

= 406,574,337
2,032,871,684

=      ร้อยละ 20



ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น หมายเหตุ จ านวนหุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดงักลา่ว เป็นจ านวนหุ้น paid-up ในปัจจบุนัของ
บริษัท ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560
ทัง้นี ้ เม่ือค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) โดยใช้จ านวนหุ้น paid-
up 1,626,297,347 หุ้น การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) จะเทา่กบั ร้อยละ
20

2. การลดลงของก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
= (EPS ก่อนเสนอขาย  – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย)

โดย“EPS ก่อนเสนอขาย ”  = ก าไรสทุธิ/จ านวนหุ้น paid-up

= 886,806,000 / 1,626,297,347

= 0.55 บาทตอ่หุ้น

และ“EPS หลงัเสนอขาย”    = ก าไรสทุธิ/(จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้
= 886,806,000 / 2,032,871,684

= 0.44 บาทตอ่หุ้น

ก าไรสทุธิท่ีใช้ในการค านวณคือก าไรสทุธิของงบรวมท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ย้อนหลงั 12 เดือน 
(งวด 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2560) ซึง่เทา่กบั 886,806,000 บาท

สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 3



สาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 3

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ดงันัน้การลดลงของก าไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS Dilution) 
= (0.55 – 0.44) / 0.55
= 0.20 บาทตอ่หุ้น

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีก าหนดไว้
ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ

วตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะด าเนินการตามแนวทางการเพิ่มทนุ เพ่ือให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความ
มัน่คงทางการเงินในระยะยาวและเพื่อการจดัโครงสร้างทางการเงินเพ่ือท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถให้
บริษัทสามารถรับงานเพิ่มขึน้ได้ในอนาคต

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการ
จดัสรรหุ้นเพิม่ทนุในครัง้นี ้

เพ่ือใช้รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการ
เพิม่ทนุ

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครัง้นีจ้ะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯตอ่เม่ือบริษัทฯ ได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ี
บริษัทฯ มีการจา่ยเงินปันผลก็จะมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 



 ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้ความเห็นชอบการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
จ านวน 406,574,337 หน่วยต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant Rights Offering) 
ในอัตราส่วนการจัดสรรท่ีหุ้ นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้ นต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (4:1) และให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ดงักล่าว 
เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิน้สดุการใช้สิทธิ  (2) 
ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมลู และการย่ืนค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐาน ตอ่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน
ครัง้นี ้และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป

วาระที่ 3



มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 3



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท เพื่ อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไข
เพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 
4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



วาระที่ 4

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 3 บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
821,390,425.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าวข้างต้น บริษัทต้อง
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน โดย
ให้ยกเลกิข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ต่อไปนีแ้ทน โดยให้บคุคลที่คณะกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน



ทัง้นี ้ บริษัทมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายทัง้สิน้ จ านวน 16,483,504 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นสามญัส าหรับรองรับการ
ใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ORI-WA จ านวน 4,039,234 หน่วย และ ORI-WB จ านวน 12,444,270 หน่วย 
และบริษัทไมต้่องด าเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่จ าหน่ายดงักลา่วก่อนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
แบบรายงานการเพ่ิมทนุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 หน้า 30-33

วาระที่ 4

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,024,677,594 บาท (หนึง่พ้นย่ีสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ด  หม่ืน
เจ็ดพนัห้าร้อยเก้าสิบสี่บาท)

แบ่งออกเป็น 2,049,355,188 หุ้น (สองพนัส่ีสิบเก้าล้านสามแสนห้า
หม่ืนห้าพนัหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามญั 2,049,355,188 หุ้น (สองพนัสี่สิบเก้าล้านสามแสนห้า

หม่ืนห้าพนัหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )”



วาระที่ 4

 ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท อีกจ านวน 203 ,287 ,168 .50  บาท จากทุนจดทะเ บียนเดิมจ านวน 
821,390,425.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง จดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท โดยมอบหมายให้บคุคลท่ีคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน และให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป



วาระที่ 4

จ านวนหุ้น (หุ้น) ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทนุจดทะเบียนเดมิ 1,642,780,851 821,390,425.50 

เพิ่มทนุ 406,574,337 203,287,168.50  

ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,049,355,188 1,024,677,594.00 

 สรุปทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน



มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 4



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



วาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 3 นัน้ บริษัทจึงขอเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
406,574,337 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้น
ละ 20 บาท สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 หน้า 27-29



 ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทนุจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 
20 บาท และ ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน
ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 5



วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ  (ถ้ามี)  จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใด ๆ ในวาระนี ้



THANK YOU


