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สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
 

ประเภท : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (ORI-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 406,574,337 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท)  

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 20 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ : วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  : 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

วิธีการจัดสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้นตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ 
ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ใน
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ดงันี ้; 
ครัง้แรก : เมื่อครบก าหนด 12 เดือน นับจาก วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561) 
ครัง้ถดัไป :วนัท าการสดุท้ายของไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสที่1ของปี 2562) 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับ 

: ไม่เกิน 406,574,337 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 จ านวน 1,626,297,347 หุ้น  

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

: บริษัทฯ  จะน าหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นี เ้ ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จงึไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยผู้ ใช้
สิทธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

=                                 จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้                                  
              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

=                                         406,574,337                                        
                         1,626,297,347 +  406,574,337 

=                        406,574,337     
                           2,032,871,684 
=      ร้อยละ 20 

หมายเหต ุ จ านวนหุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดงักลา่ว เป็นจ านวนหุ้น paid-up 

ในปัจจบุนัของบริษัท ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560  
 ทัง้นี ้ เมื่อค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) โดย

ใช้จ านวนหุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้น การลดลงของสดัสว่นการถือ
หุ้น (Control Dilution) จะเทา่กบั ร้อยละ 20  

2.  การลดลงของก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)  

= (EPS ก่อนเสนอขาย  – EPS หลงัเสนอขาย) /  EPS ก่อนเสนอขาย) 
  

โดย“EPS ก่อนเสนอขาย ”  = ก าไรสทุธิ/จ านวนหุ้น paid-up 

= 886,806,000 / 1,626,297,347 

= 0.55 บาทตอ่หุ้น 

และ“EPS หลังเสนอขาย”    = ก าไรสทุธิ/(จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น
รองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

= 886,806,000 / 2,032,871,684 



สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

  

  

= 0.44 บาทตอ่หุ้น 

ก าไรสทุธิท่ีใช้ในการค านวณคือก าไรสทุธิของงบรวมท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ย้อนหลงั 12 เดือน (งวด 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) ซึง่
เท่ากบั 886,806,000 บาท 
 
ดังนัน้การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)  
= (0.55 – 0.44) / 0.55 
= 0.20 บาทตอ่หุ้น 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
การใช้สิทธิ  

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
จะซือ้หุ้ นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ     

: บริษัทฯ มีความประสงค์จะด าเนินการตามแนวทางการเพ่ิมทนุ เพ่ือให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและเพ่ือการจัดโครงสร้างทาง
การเงินเพ่ือท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถให้บริษัทสามารถรับงานเพ่ิมขึน้ได้ในอนาคต 

ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครัง้นี ้    

: เพ่ือใช้รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิ่มทุน 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครัง้นีจ้ะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิท่ี
จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 

 
 
 


