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วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่
ห้ องบอลรู ม ชัน้ 3 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ได้ มีมติ ดังนี ้
1.

มีมติเป็ น เอกฉัน ท์ รับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อ วัน ที่ 4
เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,464

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

1,118,185,464

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 285 ราย
หมายเหตุ
2.

มติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับ การรั บ รองด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้ นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีมติเป็ น เอกฉัน ท์ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นทัง้ หมดของ บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด (“พราวด์ เรสซิ
เดนซ์ ”) จานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ซึง่ เป็ นอัตราร้ อยละ 100 ของ พราวด์
เรสซิเดนซ์ จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีราคาเข้ าซื ้อหุ้นทัง้ หมดจานวน 4,000,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ รายการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัท ประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลและการปฏิบัติการ
ของบริ ษ ัท จดทะเบีย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ ่ง สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ า
ข่า ยเป็ น การได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ ่ง ทรั พ ย์ ส ิน (“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรั พย์ สิน”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 47.35 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่ง
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เป็ นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ไ ด้ รับการ
สอบทานจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต สิ ้นสุดวัน ที่ 31 มีน าคม 2560 โดยเมื่อบริ ษัท นับ รวมรายการ
ได้ มาซึ่งทรั พ ย์ สิน ของบริ ษัท ที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวัน ที่มีก ารตกลงเข้ าทาธุร กรรม รวม
มูลค่ารายการได้ มาซึง่ ทรั พย์ สินทัง้ หมดของบริ ษัทมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 90.70 ตาม
เกณฑ์ มูล ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่
ต่ากว่าร้ อยละ 100 ซึ่งเข้ าข่ายเป็ น รายการได้ มาซึ่งทรั พ ย์ สิน ของบริ ษัท ประเภทที่ 1 ของประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรั พย์ สิน นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการการซื ้อหรื อรับโอน
กิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
พราวด์ เรสซิเดนซ์ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,470

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

-

-

1,118,185,470

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 290 ราย
หมายเหตุ
3.

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท จ านวน 114.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น
780,791,954.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 780,791,840 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย
ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2560 จ านวน 229 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้ ห้ ุ น ละ 0.50 บาท (ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มีห้ ุน ที่ ยังไม่ได้ ออกจ าหน่ ายอีก
จานวน 18,842,866 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นสาหรั บรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น และ
บริ ษัทไม่ต้องดาเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายดังกล่าว) และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
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สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไข
และเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,569

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

-

-

1,118,185,569

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 293 ราย
หมายเหตุ
4.

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มี ม ติ เป็ น เอกฉัน ท์ อ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท อีก จ านวน 40,598,585.50 บาท จากทุน จด
ทะเบียนเดิมจานวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็ น 1,561,583,680 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็ น 1,642,780,851 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้ แก่บุคคลในวงจากัด และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนของบริ ษัท โดยให้ บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่ กรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่ มเติมถ้ อยค า
เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,569

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

-

-

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
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มติท่ ลี ง
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 293 ราย
หมายเหตุ
5.

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,569

100.0000

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีมติเป็ นเอกฉัน ท์ อนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท โดยจัดสรรดังต่อไปนี ้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท ให้ แ ก่ นางจรั ส พิ ม พ์ ลิ ป ตพั ล ลภ ในราคาหุ้ นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั ง้ สิ น้
700,000,002.91 บาท (2) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 12,179,576 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บ าท ให้ แ ก่ นายธงชั ย บุ ศ ราพั น ธ์ ในราคาหุ้ นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั ง้ สิ น้
150,000,004.14 บาท และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท ให้ แก่ นางนุ่น ทวีศรี ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ น มูลค่าทัง้ สิ น้ 149,999,991.83
บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารบริ ษัท หรื อบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท มีอานาจในการพิ จารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
ดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,645

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

1,118,185,645

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 294 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
6.

มีมติเป็ น เอกฉัน ท์ อนุมตั ิก ารเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษัท จากจานวน 10 คน เป็ น จานวน 11 คน
และอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

1,118,185,645

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

1,118,185,645

100.0000

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

รวมจานวนผู้ถือหุ้น 294 ราย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ จรู ญเอก)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2398-9920
โทรสาร 0-2398-9994
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