บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ เพิม่ ทุนของบริษัท
ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ ”) จำนวน 150,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท คิด
เป็ นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ใน
ครัง้ นี้ กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนเสนอขายโดยบริษทั ฯ

1.2

ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

: บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: จำนวน 150,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ช ำระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

: 0.50 บำท

ราคาเสนอขาย

: 9.00 บำทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: 1,350,000,000 บำท

ระยะเวลาจองซื้อ

: 30 กันยำยน และ 1 – 2 ตุลำคม 2558

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ทัง้ หมดจำนวน 150,000,000 หุ้น เป็ น กำรเสนอขำยผ่ำ นผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสดั ส่วนกำรเสนอ
ขำยหุน้ ดังนี้
เสนอขำยต่อบุคคลทั ่วไป

: ประมำณ 75,000,000 หุน้

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบันในประเทศ

: ประมำณ 30,000,000 หุน้

เสนอขำยต่อผูม้ อี ปุ กำรคุณของบริษทั ฯ

: ประมำณ 45,000,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดลุ ยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวน
หุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญตำมรำยละเอียดที่
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 1
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กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุน้ สำมัญของนักลงทุนในแต่ละ
ประเภท เป็ นต้น เพือ่ ให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครังนี
้ ้ประสบควำมสำเร็จ
นิ ยามที่ใช้ในการพิ จารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่ หมำยถึง บุคคลธรรมดำทีเ่ ป็ นลูกค้ำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นักลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่
ระบุไว้ดำ้ นล่ำง รวมถึงลูกค้ำหรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ บริษทั คู่คำ้ ผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือ ผูม้ ี
อุปกำรคุณไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ
บริษทั คู่ค้ำ ผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้ำนกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ และวำณิชธนกิจ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
บุคคลทั ่วไปสำมำรถจองซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.7 โดยกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทั ่วไป
จะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.6 และวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีจ่ องซื้อหุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกบหลักทรัพย์ท่ี
กจ.17/2551 เรือ่ งกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกีย่ วกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ดังนี้
(1)

ธนำคำรพำณิชย์

(2)

บริษทั เงินทุน

(3)

บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(4)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริษทั ประกันภัย

(6)

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่มกี ฎหมำย
เฉพำะจัดตัง้ ขึน้
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 2
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(7)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(8)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(9)

กองทุนเพือ่ กำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(11) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในกำรจัดสรรหุน้
ให้แก่นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและผู้รบั ประกันกำรจำหน่ ำยดังกล่ำว ตำม
วิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมำยถึง
(1)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่ม ีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ท่มี ี
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ พนักงำนและทีป่ รึกษำของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เป็ นต้น

(2)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องกำรชักชวนให้เ ป็ นลูกค้ำ หรือผู้
จัดหำวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนำคต

(3)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ค วำม
ช่วยเหลือบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนำคต

(4)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ผู้มีอุป กำรคุ ณของบริษัท ฯ ดัง กล่ ำ วจะต้อ งจองซื้อ หุ้น ผ่ำ นผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับประกัน กำร
จำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้ อี ปุ กำรคุณของบริษทั ฯ สำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.7.3 และในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตำมทีก่ ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุ นรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทั ่วไป เนื่องจำกควำม
ต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ใน
วงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
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บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุน้ สำมัญ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวน 150,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์
ทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ทจ่ี ะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน บริษทั ฯ จึงยังมีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะไม่ได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขอให้รบั
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วตำมเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์
กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำม
ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่ำด้วยเรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20
กุมภำพันธ์ 2551 เรื่องกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุ นกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่
จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในได้ ยกเว้นคุณสมบัตติ ำมข้อ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อย ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ซึง่ ถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และ
ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย เมือ่ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยหุน้ สำมัญต่อประชำชน
จะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้ว นตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดให้บริษทั ฯ
ต้องสั ่งห้ำมผูม้ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยอืน่ ๆ นำหุน้ สำมัญของตนซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้อยละ
55 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อ ประชำชนแล้วเสร็จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุ้น
สำมัญของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจำกวันทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยใน
ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูท้ ถ่ี กู สั ่งห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ สำมัญสั ่งห้ำมขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
ฯ จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 4

