บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ ”) จํานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และ
การเสนอขายหุน้ สามัญโดยผูถ้ อื หุน้ เดิม ได้แก่ คุณอารดา จรูญเอก (“ผูถ้ อื หุน้ เดิม”) จํานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวมจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายทัง้ หมดในครัง้ นี้ จํานวน 180,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
30.00 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ การ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนเสนอขายโดยบริ ษทั ฯ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

: บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: จํานวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ของจํานวนหุน้ สามัญทีช่ าํ ระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

: 0.50 บาท

ราคาเสนอขาย

: [] บาทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: [] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: []

หุ้นสามัญเสนอขายโดยผูถ้ ือหุ้นเดิ ม
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

: นางอารดา จรูญเอก

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ เดิม

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: จํานวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของ
จํา นวนหุ้น สามัญ ที่ชํา ระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

: 0.50 บาท

ราคาเสนอขาย

: [] บาทต่อหุน้
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1.2

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: [] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุน้ สามัญทัง้ หมดจํานวน 180,000,000 หุน้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย และผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายหุน้ ดังนี้
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่

: ประมาณ [] หุน้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ

: ประมาณ [] หุน้

เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ

: ประมาณ [] หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลง
จํา นวนหุ้น สามัญ ที่จ ัด สรรให้แ ก่ ผู้ล งทุ น แต่ ล ะประเภทข้า งต้น หรือ เปลี่ย นแปลงวิธีก ารจัด สรรหุ้น สามัญ ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุน้ สามัญของนัก
ลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสําเร็จ
นิ ยามที่ใช้ในการพิ จารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็ นลูกค้า และ/หรือ นิตบิ ุคคลที่มใิ ช่นักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่
ระบุไว้ดา้ นล่าง รวมถึงลูกค้าหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษทั คู่คา้ ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผูม้ ี
อุปการคุณไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าทีท่ ําการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ
บริษทั คู่ค้า ผู้ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนํ าธุรกิจด้านการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
บุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
อ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.7 โดยการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่
จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และผู้ท่เี กี่ยวข้องของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้องห้าม ตามทีก่ ําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนาคารพาณิชย์

(2)

บริษทั เงินทุน

(3)

บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(4)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริษทั ประกันภัย

(6)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้

(7)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(9)

กองทุนเพือ่ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุน้
ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและผู้รบั ประกันการจําหน่ ายดังกล่าว ตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ หมายถึง
(1)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ท่มี ี
ความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า พนักงานและที่ปรึกษาของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เป็ นต้น

(2)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้าหรือผู้
จัดหาวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนาคต

(3)

บุค คลธรรมดา และ/หรือ นิ ติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจ ารณาแล้วว่า สามารถให้ค วาม
ช่วยเหลือบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต

(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สามารถซือ้
หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะอยู่
ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.6.3 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกันตามทีก่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหน่าย
และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจาก
ความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถกระจาย
หุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จํานวน 150,000,000 หุ้น และหุน้ สามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถอื หุ้นเดิม
จํานวน 30,000,000 หุ้น รวมหุ้นสามัญทัง้ หมดจํานวน 180,000,000 หุ้น ที่เสนอขายในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและ
ผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน บริษทั ฯ จึงยังมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คําขอให้รบั
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์
กําไร (profit test) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยเรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุ นการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทจ่ี ะสามารถเข้าจด
ทะเบียนในได้ ยกเว้นคุณสมบัตติ ามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ซึ่งบริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว และผูถ้ อื หุ้น
ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย เมื่อบริษทั ฯ ได้จาํ หน่ายหุน้ สามัญต่อประชาชน จะทํา
ให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุน้ รายย่อยแล้ว บริษทั ฯ จะดําเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์
รับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) กําหนดให้บริษทั ฯ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ต้องสังห้
่ ามผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ นําหุน้ สามัญของตนซึง่ มีจาํ นวนรวมกันเป็ นจํานวนร้อยละ
55 ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้
สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันทีห่ ุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทําการซือ้ ขายใน
ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ สามัญสังห้
่ ามขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
จํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5

