
9 ตลุาคม 2561

ORIGIN การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1 / 2561



ข้อแนะนําด้านความปลอดภัยกรณเีกดิเหตุเพลงิไหม้
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การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 

บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) 



Loading Bay -1

FC Lawn Yard

Outdoor Exhibition Area

Coach Terminal

จุดรวมพลภายในไบเทค (Assembly Points)



ทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 2 (Emergency Exits on 2nd Floor)

1

2



ทางออกฉุกเฉิน ช้ัน G (Emergency Exits on Ground Floor)

Coach Terminal

Outdoor Exhibition Area

1
2





1. นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

2. นายสหสั   ตรีทพิยบุตร

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์   รัตนวานิช    

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

4. นายชินภทัร  วิสุทธิแพทย์    

ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

5. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ

6. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง



คณะกรรมการบริษัท

7. นายนิวัต ิ ลมุนพนัธ์

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

8. นายพรีะพงศ์ จรูญเอก   

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นางอารดา   จรูญเอก    

ตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานอาํนวยการ



คณะกรรมการบริษัท

10. นางกมลวรรณ วิปุลากร

ตาํแหน่ง กรรมการ

11. นายพสุ ลิปตพลัลภ

ตาํแหน่ง กรรมการ



1. ขัน้ตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดําเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจ้งไว้ตาม

หนงัสือเชิญประชมุ โดยกรรมการจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแต่

ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเหน็

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้ง

ช่ือ-นามสกุล จากนัน้ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพ่ือให้ท่ี

ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว   และหากท่านผู้ถือหุ้นมี

ข้อคิดเห็นและข้อซักถามอ่ืนๆ เก่ียวกับบริษัทที่ ไม่ได้อยู่ ในวาระ 

ขอให้เสนอข้อคดิเหน็หรือข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ   

การดาํเนินการประชุม



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” เพ่ือ

รวบรวมคะแนนแจ้งต่อท่ีประชมุ ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะ

นําคะแนนเสียงที่  “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจากคะแนน

เสียงทัง้หมด

การดาํเนินการประชุม



สําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออก

เสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้นําคะแนนเสียงการลง

มติตามวาระนัน้ๆ ของผู้ ถือหุ้ นท่ี  “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย” หรือ  “งด

ออกเสียง” รวมบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วทัง้หมด

3.2 ในทุกวาระของการประชุม เ ม่ือมีการเก็บใบลงคะแนน และ

ผู้ ดําเนินการประชุมได้สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ี ประชุมเสร็จสิน้แล้ว หาก

ผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนที่   “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออก

เสียง” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของ

ท่านเป็นมต ิ“เหน็ด้วย”

การดาํเนินการประชุม



3.3 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ี

จดุลงทะเบียนจะไม่ออกใบลงคะแนน และไม่นบัเป็นองค์ประชมุสําหรับวาระ

การประชมุท่ีมีการสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุเสร็จสิน้แล้ว

3.4 สําหรับใบลงคะแนนในสว่นท่ี “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนท่ีไม่ได้เก็บ

ระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมส่งคืนกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ 

จดุลงทะเบียน

3.5 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีการลงลายมือช่ือของ

ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้นี เ้พ่ือความถูกต้องและสามารถ

ตรวจสอบได้

การดาํเนินการประชุม



ตวัแทนอสิระ

1. “..นางสาวอมลวรรณ ชัชลิตวพงษ์..” จากสาํนักงานกฎหมาย 

บริษัท ฮันตนั แอนดรูส์ เคร์ิท (ไทยแลนด์) จาํกัด เป็นตวัแทนอสิระ 

และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. (ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย) ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามการกํากับดูแล

กิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นตัวแทน

อสิระ และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

การดาํเนินการประชุม



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561



วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเม่ือวนัท่ี  26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 หน้า 7-36 จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดงักลา่ว ซึง่
ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

วาระที่ 1



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2561 ได้มีการบนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 1



วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงิน

ปันผลได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและ

บริษัทฯ กําหนดไว้ในแตล่ะปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสํารองเงินไว้เพ่ือลงทนุในอนาคต การ

สํารองเงินไว้เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

หรือ เหมาะสม

วาระที่ 2

นโยบายการจา่ยเงินปันผล



วาระที่ 2

 วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีกําไรสะสมจํานวน 
3,085,031,444.09 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควรให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอตัรา 0.29 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 473,489,148.00 บาท โดย
จ่ายเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุบางสว่นและเงินสดบางสว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลในอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมเป็นจํานวนไม่เกิน 
816,360,600 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไมเ่กิน 408,180,300.00 บาท หรือคิดเป็น
อตัราจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเดิมจากการคํานวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผล
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในสว่นของเศษของหุ้นนัน้เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 65,308,848.00 บาท 

**  หมายเหตุ : รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลข้างต้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 โดยนบัรวมจํานวนหุน้สามญัทีจ่ะเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิ ESOP WA ครัง้ที่ 6 , ESOP WB 

ครัง้ที ่3 และ  ESOP WC ครัง้ที ่1 ทีมี่รอบการใชสิ้ทธิ ณ วนัที ่28 กนัยายน 2561 (ก่อนวนั XD) ซ่ึงเป็นหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ข้อมูลจํานวนหุ้นปันผลและเงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหนงัสือเชิญประชมุที่

บริษัทจดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที่ 6 , ESOP WB ครั้งที่ 3 และ  

ESOP WC ครัง้ที ่1 ไปเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2561



วาระที่ 2
** หมายเหต ุ(เพ่ิมเติม) : ทัง้นี ้ข้อมูลจํานวนหุน้ปันผลและเงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหนงัสือ

เชิญประชมุทีบ่ริษัทจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ไดมี้การใช้สิทธิ ESOP WA ครั้งที ่6 , 

ESOP WB ครัง้ที ่3 และ  ESOP WC ครัง้ที ่1 ไปเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2561

การจ่ายเงินปันผล ตัวเลขประมาณการจ่าย

ปันผลตามหนังสือเชิญ

ประชุม

ตัวเลขสําหรับจ่ายปันผล* 

(หลังการใช้สิทธิ ESOP)

Paid-up capital As of 30 Jun'18 As of 30 Sep'18

Paid-up capital 816,474,627.00 816,360,600.00

Par 0.50 0.50

Paid-up share + Exercised Warrant 1,632,949,254.00 1,632,721,200.00

Stock Dividend per share 0.25 0.25

Stock Dividend (Share) 816,474,627.00 816,360,600.00

Stock Dividend (Baht) 408,237,313.50 408,180,300.00

Cash Dividend per share 0.04 0.04

Cash Dividend (10% W/H Tax) (Baht) 65,317,970.16                  65,308,848.00               

Total (Stock Dividend + Cash Dividend) 473,555,283.66                   473,489,148.00                



กาํหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด วันที่

วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD 16 ตลุาคม 2561

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผล(Record Date) 17 ตลุาคม 2561

วันจ่ายเงนิปันผล 31 ตลุาคม 2561

วาระที่ 2



 ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.29 บาทต่อหุ้น หรือคิด

เป็นการจ่ายปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 473,489,148.00 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน โดยกําหนดให้วันท่ี 17 ตุลาคม  2561 เป็นวัน

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายปันผล

ในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

 ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 2



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียน

บริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน



วาระที่ 3

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ (2) การ

สํารองสําหรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ORI-WB ครัง้

ท่ี 1 และ ORI-WC ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ESOP”) และการปรับสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ORI-W1 ครัง้ ท่ี  1 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1”) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจด

ทะเบียนอีกจํานวน 513,926,719.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,028,677,420.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,542,604,139.50  

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 1,027,853,438 หุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 



เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด

ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ

เพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน ดงันี ้

วาระที่ 3

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 1,542,604,139.50 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนสี่

พนัหนึง่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบ

สตางค์)

แบง่ออกเป็น 3,085,208,279 หุ้น (สามพนัแปดสิบห้าล้านสองแสนแปด

พนัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)

มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามญั 3,085,208,279 หุ้น (สามพนัแปดสิบห้าล้านสองแสนแปด

พนัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )”



ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียน

บริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน

วาระที่ 3



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



วาระที่ 4

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการจ่ายปัน

ผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ทํา

ให้มีผลกระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ESOP 

และใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ORI-W1 

บริษัทฯ จึงจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

513,926,719.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,028,677,420.50 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,542,604,139.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,027,853,438 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 3



วาระที่ 4
 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ตอ่)

บริษัทฯ จงึจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 1,027,853,438 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล และ (2) การปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ESOP และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 ดงันี ้

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 816,360,600 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 4,217,643 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ORI –WB  ครัง้ท่ี 1

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 3,988,200 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ORI –WC ครัง้ท่ี 1

- จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 203,286,995 หุ้ น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI –W1 ครัง้ท่ี 1



วาระที่ 4
 วัตถุประสงค์และเหตุผล (ตอ่)

นอกจากนี  ้ใ ห้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การกําหนด

ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว (2) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการ

ใช้สิทธิและการปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ESOP และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ORI-W1 (3) การ

เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ (4) ลง

นามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบั

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดงักล่าว ทัง้นี ้แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย

ลาํดับที่ 2 หน้า 37-40



วาระที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 1,027,853,438 หุ้น 

เพ่ือรองรับ (1) การจ่ายหุ้ นปันผล และ(2) การปรับสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ ESOP และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1 และเสนอให้

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุ

ประการ



วาระที่ 4

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพจิารณาลงคะแนน



วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ  (ถ้ามี)  จะไม่มี

การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิละลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้



Thank you
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