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ส่วนที .3
การจัดการและกํากับดูแลกิ จการ
.ข้อมูลหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุ้น
.& หุ้นสามัญ
.&.& จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว
ณ วันที 30 มิถุนายน **+ บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 301,575,111 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
617,8*1,111 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.* บาท โดยเป็ นทุนชําระแล้วจํานวน *,111,111 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน >*1,111,111 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.* บาท ทังนี ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 8/ **C เมือวันที 81
พฤศจิกายน **C มีมติอนุมตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 8*7,8*1,111 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.* บาท ดังนี
1. หุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 8*1,111,111 หุน้ เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครังแรก (IPO)
2. หุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 3,150,000 หุ้น เพือรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทออก
ี
และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ทังนี ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครังแรก (IPO) ในครังนีแล้ว บริษทั ฯ
จะมีทุนชําระแล้วเพิมเป็ น จํานวน 711,111,111 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 611,111,111 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้
ละ 1.* บาท
.&. ข้อจํากัดการโอนหุ้น
การโอนหุน้ จะต้องไม่ทาํ ให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริษทั ฯ หรือ 294,000,000 หุน้ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนในครังนี หากการ
โอนหุน้ ของบุคคลใดทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ >O ของหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจะปฏิ
ี
เสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าว
. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
มติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 8/2557 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุ มตั ิใ ห้บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 7,8*0,000 หน่ วย โดยกําหนดจะจัดสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ในวันที 8 ตุลาคม **+
ซึงมีรายละเอียดสรุปดังนี
ชือหลักทรัพย์

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี
จํากัด (มหาชน) ทีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย

ส่วนที .3.9 หน้าที 1

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ชนิด

:

ระบุชอผู
ื ถ้ อื และโอนเปลียนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามเงือนไขในการใช้สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

7 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี ภายหลังการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขาย
หุน้ รองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทเสนอ
ี
:
ขาย

ไม่เกิน 3,150,000 หน่วย

จํานวนหุน้ สามัญทีจัดสรรไว้เพือ
รองรับการใช้สทิ ธิ

:

ไม่เกิน 3,150,000 หุน้ ซึงคิดเป็ นร้อยละ 0.72 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่าย
ได้แล้วทังหมดของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน
เป็ นครังแรก (IPO) จํานวน >*1,000,000 หุน้

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

กําหนดเป็ นวันที 1 ตุลาคม **+

ลักษณะการเสนอขาย

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทออกในครั
ี
งนี เพือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท ฯ เป็ น ผู้พิจ ารณาจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิภ ายใต้ห ลัก เกณฑ์
เงือนไข และวิธกี ารททีประชุมผูถ้ อื หุน้ กําหนด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

1 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีจะกําหนดใน
ข้อกําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้สทิ ธิ

:

ตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนเป็ นครังแรก (IPO Price)
ร้อยละ *1 หรือเท่ากับ 4.50 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการ
ใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีจะกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและ
เงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

เงือนไขและระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

เว้นแต่ ในกรณีทกรรมการ
ี
ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สทิ ธิตาม
ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิไ ด้ ด ัง ทีกํ า หนดไว้ ใ นเงือนไขในการใช้ ส ิท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถทีจะใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
ของบริษทั ฯ เมือครบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
“วันกําหนดการใช้สทิ ธิ” คือ ในวันทําการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนทีผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้เมือครบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยวันกําหนดการใช้สทิ ธิครังแรก คือ วันทําการสุดท้ายของ เดือนแรก
ภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่ วนั ทีบริษัทฯ ได้
ออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ และวัน กํา หนดการใช้ส ิท ธิครัง
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สุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันทีใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ทีบริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมือครบกําหนดระยะเวลา
(เดือนที) นับจากวันทีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใช้สทิ ธิได้ไม่เกิน
(ร้อยละของจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิทได้
ี รบั การจัดสรร)

6

ร้อยละ 81

8

ร้อยละ *

8+

ร้อยละ >1

>

ร้อยละ 61

71

ร้อยละ +1

76

ร้อยละ 811

ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิทีเหลื อ จากการใช้ ส ิท ธิห รื อ ไม่ ถู ก ใช้ ส ิท ธิใ นวัน
กํ า หนดการใช้ ส ิ ท ธิ ใ ดๆ สามารถสะสมเพื อนํ า ไปใช้ ส ิ ท ธิ ไ ด้ ใ นวัน
กําหนดการใช้สทิ ธิครังต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่
หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ
ทีไม่ถูกใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสินผลไป
“วันทําการ” หมายถึง วันทําการของบริษทั ฯ
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงประสงค์ทจะใช้
ี สทิ ธิในการซือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอหุ
ื ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็ นระยะไม่น้อย
กว่า * วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง ยกเว้นการแสดง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิครังสุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิใน
ระหว่าง 8* วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขายและ
จัดสรร

:

กําหนดเป็ นวันที 8 ตุลาคม **+

วิธกี ารจัดสรร

:

จัดสรรโดยตรงให้กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยไม่ผ่านผู้รบั
ช่วงซือหลักทรัพย์
ทังนี จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทกรรมการ
ี
ผูบ้ ริหาร และพนักงานแต่ละ
รายจะได้ร ับ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมีจํ า นวนเท่ า กัน ทังนี ขึนอยู่ ก ับ ตํ า แหน่ ง
ประสบการณ์ อายุ ง าน ผลงาน ศัก ยภาพ รวมถึงประโยชน์ ทีทําให้แก่
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย

เงือนไขในการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

1. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนักงาน ในวันกําหนดการใช้สทิ ธินนๆ
ั
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2. เงือนไขสํา หรับ ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิทีพ้น สภาพเป็ น กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี
(ก) กรณีพิการ ในสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ถึง กําหนดใช้สทิ ธิแ ปลง
สภาพให้ส ามารถใช้ส ิท ธิได้ท ัน ที และใบสํา คัญแสดงสิทธิทีถึง
กําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณี
ทัวไป
(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิทียัง ไม่ ถึงกํา หนดใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพให้ส ามารถใช้ส ิท ธิไ ด้ท ัน ที โดยทายาท หรือ ผู้ร ับ
ผลประโยชน์ และใบสําคัญแสดงสิทธิทีถึงกําหนดใช้สทิ ธิแปลง
สภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณีทวไปโดยทายาท
ั
หรือ
ผูร้ บั ผลประโยชน์
(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ถึงกําหนดใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สทิ ธิได้ทนั ที และใบสําคัญแสดงสิทธิที
ถึงกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณี
ทัวไป
(ง) กรณีการสินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ซึง# รวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้อ อกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใ ดๆ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ถึงกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพจะถูก
ยกเลิกไป และใบสําคัญแสดงสิทธิทกํี าหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้
แล้ว ต้องใช้สทิ ธิภายใน 71 วันหลังจากสินสภาพการจ้างงาน หรือ
สินอายุใบสําคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
3. หากกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานไม่ ใ ช้ส ิท ธิซือหุ้น สามัญ ตาม
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิห รือ ใช้ส ิท ธิไม่ ค รบถ้ว นและใบสํา คัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวครบอายุตามทีกําหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนัก งานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่ อยสละสิท ธิก ารใช้ส ิทธิต าม
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิทีเหลือ ดัง กล่ า ว โดยกรรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั ฯ
4. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากําหนดหรือ
แก้ไขเงือนไขในการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซงอาจแตกต่
ึ
างไป
จากทีได้ระบุมาข้างต้นได้
เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามที
กํา หนดในข้อ กําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงเป็ น
เหตุการณ์ทกํี าหนดไว้ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพือ
รองรับการเปลียนแปลงการใช้
สิทธิ

:

สิทธิและประโยชน์อย่างอืน
นอกจากสิทธิและประโยชน์
ตามปกติของหุน้ สามัญ

:

-ไม่ม-ี

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บ ริ ษั ท ฯ จ ะ ไ ม่ นํ า ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที อ อ ก ใ น ค รั ง นี ไ ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเกิดจาก
การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ

:

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

บริษัทฯ จะนํ าหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีออกในครังนีเข้าจดทะเบีย นเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution)
ในกรณีทีมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจัดสรรให้แก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทังจํานวน 7,8*1,111 หน่ วย ราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.26 บนสมมติฐาน
ราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ คือ ราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้แก่ประชาชน
ครังแรก (IPO Price) ทีเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้น และราคาใช้สทิ ธิซอหุ
ื ้น
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทตํี ากว่าราคา IPO ร้อยละ *1 จะเท่ากับราคาใช้
สิทธิ ทีราคา 4.50 บาทต่อหุน้
ผลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรต่ อ หุ้น (Earning Per Share Dilution)
และสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีทีมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจัดสรรให้แก่ก รรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ทังจํานวน 7,8*1,111 หน่ วย ส่วนแบ่ง
กําไรต่อหุน้ หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ จะลดลงในอัตราร้อยละ
1.* ของส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรหรือ สิท ธิใ นการออกเสีย งเดิ ม โดยคํ า นวณ
เปรียบเทียบกับจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ฯ จํานวน
617,8*0,000 หุน้ (ทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม
ทุ น ให้แก่ ป ระชาชนครังแรกและการใช้ส ิทธิต ามใบสําคัญแสดงสิทธิทงั
จํานวน)

.E การออกหลักทรัพย์อืนนอกเหนื อจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ .
-ไม่ม-ี
.F ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที 71 มิถุนายน **C รายชือผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามทีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ดังนี
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญใครังG นีG
รายชือผูถ้ ือหุ้น
ครอบครัวจรูญเอก
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก***
- นางอารดา จรูญเอก***

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
>>O,OOO,O+1
5,000,000
194,999,980

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.00
50.00
>7.77

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครังG นีG
จํานวนหุ้น
(หุ้น)
>>O,OOO,O+1
5,000,000
1O4,999,980

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
75.00
37.50
32.*0

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ *
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
450,314,980
74.66
225,157,500
37.33
195,157,480
32.36
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ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญใครังG นีG
รายชือผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
71,111,111
20
-

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
6.6C
0.00
-

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครังG นีG
จํานวนหุ้น
(หุ้น)
71,111,111
20
1*0,111,111
-

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
*.11
0.00
25.00
-

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ *
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
30,000,000
4.97
20
0.00
150,000,000
24.87
2,835,000**
0.47

- บริษทั ทุนพีรดา จํากัด
นางพรรณี พิทยายน
การเสนอขายต่อประชาชนในครังนี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที
ได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ***
450,111,111
811.11
611,111,111
811.11
603,150,000
100.00
รวม
หมายเหตุ * บริษทั ฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 3,150,000 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที .7 – ข้อ O. ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
** คํานวณจากสมมติฐานทีว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใช้สทิ ธิซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทังหมด และหักด้วยยอด
ใบสําคัญแสดงสิทธิของนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก รวมจํานวน 78*,111 หน่ วย
*** นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว จํานวนคนละ 8*C,*11 หน่ วย
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุนพีรดา จํากัด
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก
- ด.ญ. รดา จรูญเอก
- ด.ช. พีระ จรูญเอก
- นางพรรณี พิทยายน
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
1*1,111
149,999
111,111
111,111
8
511,111

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
30.11
30.00
20.11
20.11
1.11
811.11

.I นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เว้น แต่ เ ป็ น การจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาลซึงคณะกรรมการบริษัท ฯ มีอํ า นาจอนุ ม ัติใ ห้จ่ า ย
เงินปนั ผลได้เป็ นครังคราวเมือเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
รายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ >1 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทั ฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทังนี
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ การสํารองเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพือ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และการจ่ายเงินปนั ผลนันไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม

ส่วนที .3.9 หน้าที 6

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการครังที >/ **+ และครังที C/ **+ เมือวันที 8> พฤษภาคม **+ และวันที 88
สิงหาคม **+ มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน 87O.> ล้านบาท และ 888.> ล้านบาท ตามลําดับ โดย
บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จํานวน 87O.> ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะจ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาล อีกจํานวน 888.> ล้านบาท ภายในวันที 30 กันยายน **+ ซึงการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะทําให้เงินสดและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมงวดหกเดือนสีนสุดวันที 71 มิถุนายน **+ ลดลงเป็ นจํานวน
888.> ล้านบาท อนึง การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวนีเป็ นการจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ และไม่ได้
รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ใหม่จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรกในครังนี
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั ย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ของบริษทั ย่อย โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั ย่อยมีอํานาจ
อนุ ม ัติใ ห้จ่ า ยเงิน ป นั ผลได้เ ป็ น ครังคราวเมือเห็น ว่ า บริษัท ย่ อ ยมีผ ลกํ า ไรสมควรพอจะทํ า เช่ น นั นได้ แล้ว ให้
คณะกรรมการรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ >1 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทั ย่อยกําหนดไว้ในแต่ละปี ทังนี
คณะกรรมการบริษทั ย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผู้ถอื หุน้ เป็ น
หลัก เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ย่อย การสํารองเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต การสํารอง
เงินไว้เพือจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปนั ผลนันไม่มี
ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานปกติข องบริษัท ย่ อ ยอย่ า งมีนัย สํา คัญ ตามทีคณะกรรมการบริษัท ย่ อ ยพิจ ารณา
เห็นสมควร หรือเหมาะสม
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