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ORI ที่ 65/2560
1 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ จั ด การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ อง MR
211–213 ชัน้ 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 ได้ มีมติ ดังนี ้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
จำนวนเสียง

ร้ อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

1,196,088,765

99.9999

ไม่เห็นด้ วย

1,400

0.0001

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

มติ
เห็นด้ วย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 227 ราย

1,196,090,165

100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
2. มีมติรับทราบรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
หมายเหตุ: วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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3. มีมติอนุมัติการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทเพื่ อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท
(ORI-W1) ครั ง้ ที่ 1 จ านวน 406,574,337 หน่ วย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นของบริ ษั ท ตามสัด ส่ วนการถื อหุ้ น หรื อ
Warrant Rights Offering ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จานวน 4 หุ้น
ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ห าร เป็ น ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาในการ (1) ก าหนด แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิฯ ดังกล่าว เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียด
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการ
ใช้ สิทธิ วันสิ ้นสุดการใช้ สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง การติดต่อ การให้ ข้อมูล และการยื่ นคาขออนุญ าต คาขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ และการนา
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ (3) มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ
ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นีด้ ้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
จำนวนเสียง

ร้ อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

1,201,678,720

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

1,400

-

0

-

1,201,678,720

100.0000

มติ
เห็นด้ วย

บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 241 ราย

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

2

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

4. มีมติอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัท อีกจานวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม
จานวน 821,390,425.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จานวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
จานวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ORI-W1
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท โดยให้ บุคคลที่คณะกรรมการหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จำนวนเสียง

ร้ อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

1,201,681,922

99.9999

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

1,400

0.0001

0

-

1,201,683,322

100.0000

มติ
เห็นด้ วย

บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 244 ราย

หมายเหตุ: มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายทังสิ
้ ้น จานวน 16,483,504 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญสาหรับรองรับ
การใช้ สิทธิการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ORI-WA จานวน 4,039,234 หน่วย และ ORI-WB จานวน 12,444,270 หน่วย และบริ ษัทไม่
ต้ องดาเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่จาหน่ายดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5. มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ ในราคาการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ หุ้นละ 20 บาท และมอบ
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อานาจให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ น ผู้มีอานาจ
พิ จารณา กาหนด แก้ ไขเพิ่ มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ดังกล่าว รวมทัง้ มี อานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ย วข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการติดต่อ การให้ ข้อมูล และการยื่นคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

จำนวนเสียง

ร้ อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

1,203,529,922

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

1,400

-

0

-

1,203,529,922

100.0000

มติ
เห็นด้ วย

บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 245 ราย

หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ขอแสดงความนับถือ

x

(นายพีระพงศ์ จรู ญเอก)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
4

