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ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้
ที่ ORI66/2560
1 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

:

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทและบริษัทย่อย
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท รายการที่ 1
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท รายการที่ 2

ตามที่ บริ ษั ท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ จัดการประชุม คณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่
12/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
1.1 บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน สุขมุ วิท 24 จากัด (“วัน สุขุมวิท 24”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
99.97 ของจานวนหุ้นทังหมดของวั
้
น สุขมุ วิท 24) ได้ เช่าช่วงที่ดิน โดยมีพื ้นที่ประมาณ 3-2-34.39 ไร่ โฉนด
ที่ดินเลขที่ 386, 730, 1323 และ 117548 เป็ นระยะเวลา 33 ปี จากบริ ษัท บุณณดา จากัด เพื่อใช้ ในการ
ประกอบกิจการของ วัน สุขุมวิท 24 โดยวางแผนการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ
เพิ่มเติม เช่น โรงแรม เซอร์ วิส อพาร์ เมนท์ สานักงานให้ เช่า เป็ นต้ น โดยมีงบประมาณสาหรับการลงทุน
โครงการประมาณ 2,975,870,000 บาท (“รายการเช่ าทรัพย์ สิน”)
ทังนี
้ ้ รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่ มี นัย สาคัญ ที่ เข้ าข่ายเป็ น การได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 31.09 โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคานวณที่ 3
คือ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
อนึง่ เมื่อนาขนาดของรายการเช่าทรัพย์สนิ มาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ที่เกิดขึ ้น ในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
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(1) รายการที่ บ ริ ษั ท ออริ จิ น้ วั น จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เข้ าลงทุ น โครงการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม และเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ จานวนประมาณ 1,028,880,000 บาท ซึ่ง
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 10.75 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่
คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
(2) รายการที่ บริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่ชื่อ บริ ษัท ออริ จิน้ แคปปิ ตอล 1 จากัด
เพื่อประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท แบ่งเป็ น
25,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนทังหมด
้
คิดเป็ นจานวน 5,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นมูลค่า 50,000,000 บาท และ ผู้ถือหุ้น
อื่นถือหุ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ซึง่ คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ
0.52 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
เมื่อนารายการเช่าทรัพย์สนิ และงบประมาณลงทุนของ วัน สุขมุ วิท 24 มาคานวณรวมกับขนาดของรายการที่
(1) และ (2) (รวมร้ อยละ 11.27) ทาให้ มีขนาดรวมเท่ากับร้ อยละ 42.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึ่ง
เป็ น ขนาดรายการที่มี มูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษั ท จึงมี ห น้ าที่ ต้ องจัด ท า
รายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ รายการได้ มาซึ่งสินทรัพ ย์ ต่อตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ โดยทันที และจัดส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัท ดังนัน้ จึงไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.

2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท
2.1 ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท มีม ติ อนุมัติให้ บ ริ ษั ทร่ วมทุนกับบริ ษั ท เมอร์ คิ วเรี ย อิน เวสต์ เม้ น ท์ จากัด
(“MERCURIA”) โดยการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัท ออริ จิ ้น แกรนด์ จากัด (“ออริจิน้ แกรนด์ ”)
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ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น แกรนด์) ภายหลัง
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิน้ แกรนด์ จากเดิม 1,000,000 บาท เป็ น 1,900,000 บาท แล้ วเสร็ จ ซึ่ง
บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้นบุริมสิทธิภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจานวน 90,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนทังหมดของออริ
้
จิ ้น แกรนด์ โดยมีราคาจาหน่ายหุ้น
ทังสิ
้ ้นจานวน 900,000 บาท ให้ กบั MERCURIA หรื อบริ ษัทที่ MERCURIA กาหนด
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตาม ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.04 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท
สิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็ น ขนาดรายการสูงสุด ตามเกณฑ์ การค านวณที่ 1 คื อ เกณฑ์ มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท
ทังนี
้ ้ สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 1
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2.
2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทร่ วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์
จากัด (“NRED”) โดยการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 จากัด (“ออริจนิ ้ พาร์ ค ที
1”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของ ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1) จานวน
49,000 หุ้น (มูลค่าที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) คิ ดเป็ นอัต ราร้ อยละ 49 ของจ านวนหุ้น ทัง้ หมดของออริ จิ น้
พาร์ ค ที 1 โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้นจานวน 397,463,500 บาท
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 4.15โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษั ท
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคานวณที่ 3 คือ เกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน
อนึง่ เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 2.1 และ 2.2 มาคานวณรวมกับมูลค่าของการ
เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา (ซึง่ ใช้ เกณฑ์การคานวณเดียวกัน
ตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของกลุม่ บริ ษัท) ได้ แก่
(1) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริ ษัท ออริ จิน้ ไพร์ ม 2 จากัด
(“ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2”) จานวน 28,895,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49
ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น ไพร์ ม 2 ให้ แก่ บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด
(“NRED”) ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
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(2) รายการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ออริ จิ ้น รามคาแหง จากัด
(“ออริ จิน้ รามคาแหง”) จานวน 23,349,970 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
49 ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น รามคาแหง บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000 บาท
(3) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จากัด (“ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ”) จานวน 49,000
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญของออริ จิน้ สเฟี ยร์
ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 32,810,000 บาท
(4) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ น้ เวอร์ ติเคิล จากัด (“ออริ จิน้ เวอร์ ติเคิล”) จานวน
49,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น
เวอร์ ติเคิล ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 44,220,000 บาท
เมื่อนารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามข้ อ 2.1 และข้ อ 2.2 คานวณรวมกับขนาดของรายการที่ (1) – (4)
ข้ างต้ น ตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ ของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งเป็ นเกณฑ์ เมื่อคานวณขนาดรายการแล้ วมีมูลค่าสูงสุด จะทาให้ มีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.19 ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ ฯ โดยทันที และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของของบริ ษัทรายการที่ 2 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3.
ขอแสดงความนับถือ

x

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
1.

2.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน สุขมุ วิท 24 จำกัด (“วัน สุขุมวิท 24”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.97 ของ
จำนวนหุ้นทังหมดของ
้
วัน สุขมุ วิท 24) จะเข้ ำทำรำยกำรภำยหลังได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ
ภำยหลังจำกกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนต่ำงๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญำที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้นลง ทัง้ นี ้ คำดว่ำจะ
สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2560
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้เช่ำช่วง
ผู้ให้ เช่ำช่วง

: บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน สุขมุ วิท 24 จำกัด
: บริ ษัท บุณณดำ จำกัด

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ : ผู้เช่ำช่วงและผู้ให้ เช่ำช่วงไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ ระหว่ำงกัน และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน
3.

ลักษณะทั่วไปของรายการ
วัน สุขมุ วิท 24 จะเช่ำช่วงที่ดิน โดยมีพื ้นที่ประมำณ 3-2-34.39 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 386, 730, 1323 และ 117548 ซึ่ง
ตัง้ อยู่ที่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร (“ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ”) เป็ นระยะเวลำ 33 ปี (ตัง้ แต่วันที่ 1
มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2593) ในอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยเดือนละ 2,725,268.17 บำท (รวมค่ำหน้ ำดิน) โดยมี
ค่ำตอบแทนกำรเช่ำและงบประมำณพัฒนำโครงกำรรวมทังสิ
้ ้น 2,975,870,000 บำท (สองพันเก้ ำร้ อยเจ็ดสิบห้ ำล้ ำน
แปดแสนเจ็ ดหมื่นบำท) เพื่อใช้ ในกำรประกอบกิ จกำรของวัน สุขุมวิท 24 โดยวำงแผนกำรลงทุนในธุรกิ จพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น โรงแรม เซอร์ วิสอพำร์ ทเมนท์ สำนักงำนให้ เช่ำ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่ำช่วงมีสิทธิโดยชอบในกำรนำทรัพย์สินที่เช่ำให้ วนั สุขมุ วิท 24เช่ำช่วง โดยผู้ให้ เช่ำช่วงและวัน สุขมุ วิท 24
จะนำสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวไปจดทะเบียนกำรเช่ำ ณ สำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้ อง ภำยในปี 2560

4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ เี ช่ าช่ วง
ที่ดินของโฉนดเลขที่ 386, 730, 1323 และ 117548 โดยมีพืน้ ที่ประมำณ 3-2-34.39 ไร่ ตัง้ อยู่ที่แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร

5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนในกำรเช่ำที่ดิน และงบประมำณพัฒนำโครงกำร รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,975,870,000 บำท
(สองพันเก้ ำร้ อยเจ็ดสิบห้ ำล้ ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นบำท) ตลอดอำยุกำรเช่ำ 33 ปี โดยแบ่งเป็ น
5.1 ค่ำหน้ ำดิน จำนวน 400,000,000 บำท (สีร่ ้ อยล้ ำนบำท) แบ่งชำระ 5 งวด
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5.2 ค่ำเช่ำที่ดินรำยเดือนเป็ นระยะเวลำ 30 ปี จำนวน 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ ำนห้ ำแสนบำท) ต่อเดือน โดยค่ำเช่ำ
รำยเดือนจะปรับเพิ่มในอัตรำร้ อยละ 5 ของค่ำเช่ำเดิมในระยะเวลำทุกๆ 3 ปี
5.3 ค่ำพัฒนำโครงกำร จำนวน 1,896,670,000 บำท ([หนึง่ พันแปดร้ อยเก้ ำสิบหกล้ ำนหกแสนเจ็ดหมื่นบำท)
กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวเข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ ำข่ำยเป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สินและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษัทจด
ทะเบียนในกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมี
ขนำดของรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้ อยละ 31.09 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมที่ได้ รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 ซึ่งเป็ นขนำดรำยกำรสูงสุดตำมเกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทนที่
ชำระเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
อนึง่ เมื่อนำขนำดของรำยกำรเข้ ำซื ้อทรัพย์สนิ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นมำคำนวณรวมกับมูลค่ำของกำรเข้ ำทำรำยกำร
ได้ มำซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 6 เดือนที่ผำ่ นมำ ได้ แก่
(1) รำยกำรที่ บ ริ ษั ท ออริ จิ น้ วั น จ ำกั ด ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เข้ ำลงทุ น โครงกำรพั ฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม และเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์ จำนวนประมำณ 1,028,880,000 บำท ซึ่ง
คำนวณขนำดรำยกำรได้ เท่ำกับร้ อยละ 10.75 ตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่
คำนวณขนำดรำยกำรได้ สงู สุดจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560
(2) รำยกำรที่ บริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่ชื่อ บริ ษัท ออริ จิน้ แคปปิ ตอล 1 จำกัด
เพื่อประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บำท แบ่งเป็ น
25,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท) โดยบริ ษัทเข้ ำถือหุ้นในอัตรำส่วนร้ อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนทังหมด
้
คิดเป็ นจำนวน 5,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นมูลค่ำ 50,000,000 บำท และ ผู้ถือหุ้น
อื่นถือหุ้นในอัตรำส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ซึง่ คำนวณขนำดรำยกำรได้ เท่ำกับร้ อยละ
0.52 ตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คำนวณขนำดรำยกำรได้ สูงสุดจำกงบ
กำรเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560
เมื่อนำรำยกำรเช่ำช่วงที่ดิน และงบประมำณกำรพัฒนำโครงกำรในครั ง้ นีม้ ำคำนวณรวมกับขนำดของ
รำยกำรที่ (1) และ (2) ข้ ำงต้ น (ขนำดรำยกำรรวมร้ อยละ 11.27) ทำให้ รำยกำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท มีขนำด
รำยกำรรวมเท่ำกับร้ อยละ 42.36 ตำมเกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่คำนวณขนำดรำยกำรได้ สงู สุด
จำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 ซึ่งเป็ นขนำดรำยกำรที่มีมลู ค่ำ ท่ำกับร้ อยละ 15 หรื อสูง
กว่ำแต่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ ำที่ต้องจัดทำรำยงำนและเปิ ดเผยรำยกำรได้ มำซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) โดยทันที โดยมีสำรสนเทศอย่ำงน้ อยตำมบัญชี (1) ท้ ำยประกำศรำยกำรได้ มำ
หรื อจำหน่ำยไป และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภำยใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ โดยมี
สำรสนเทศอย่ำงน้ อยตำมข้ อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของบัญชี (2) ท้ ำยประกำศรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป
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อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวข้ ำงต้ น ไม่ถือเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัท กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ดังนัน้ จึงไม่เข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546
กำรคำนวณขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์กำรคำนวณเปรี ยบเทียบ
สูตรในกำรคำนวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
1. มูลค่ำของสินทรัพย์ (NTA)

= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริ ษัทจะซื ้อหุ้น x มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของ
บริ ษัทที่จะขำยหุ้น ) x 100 / มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทผู้ซื ้อ

2. กำไรสุทธิหลังกำรดำเนินงำนปกติหลังหักภำษี

= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริ ษัทจะซื ้อหุ้น x กำไรสุทธิหลังหักภำษี ของ
บริ ษัทที่จะขำยหุ้น ) x 100 / กำไรสุทธิหลังหักภำษี ของบริ ษัทผู้ซื ้อ

3. มูลค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่ำรำยกำรที่ได้ รับ / มูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษัทผู้ซื ้อ) x 100

4. มูลค่ำหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็ น
กำรตอบแทนกำรได้ ทรัพย์สนิ มำ

= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่ำสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้ วของบริ ษัทผู้ซื ้อ

ขนำดรำยกำรสำมำรถคำนวณตำมเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

1. มูลค่ำของสินทรัพย์ (NTA)

ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกไม่ใช่กำรได้ มำ
ซึ่งหลักทรั พย์ โดยกรณี นีเ้ ป็ นรำยกำรเช่ำช่วง
ที่ดินและงบประมำณลงทุนพัฒนำโครงกำร

-

2. กำไรสุทธิหลังกำรดำเนินงำนปกติ
หลังหักภำษี

ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกไม่ใช่กำรได้ มำ
ซึ่งหลักทรั พย์ โดยกรณี นีเ้ ป็ นรำยกำรเช่ำช่วง
ที่ดินและงบประมำณลงทุนพัฒนำโครงกำร

-

ขนาดรายการ
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3. มูลค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน

( 2,975.87 ) x 100

ร้ อยละ 31.09

9,572.77
4. มูลค่ำหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียน ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกเป็ นกำรได้ มำ
ออกเพื่อเป็ นกำรตอบแทนกำรได้
ซึ่ ง สิ น ท รั พ ย์ จ ำ ก ก ำ ร เ ช่ ำ ช่ ว ง ที่ ดิ น แ ละ
ทรัพย์สนิ มำ
งบประมำณลงทุน พัฒ นำโครงกำร และไม่มี
กำรออกหลักทรัพย์ใหม่เป็ นกำรตอบแทน

-

หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการทีร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขที ่ปรากฏในงบการเงิ นรวมได้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชี รบั
อนุญาตของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินทีไ่ ด้มา คือ 2,975.87 ล้านบาท
6.

แหล่ งเงินทุน
6.1 ค่ำหน้ ำดิน จะใช้ แหล่งเงินทุน จำก ส่วนของผู้ถือหุ้น
6.2 ค่ำเช่ำที่ดิน จะใช้ แหล่งเงินทุน จำก ส่วนของผู้ถือหุ้น
6.3 ค่ำพัฒนำโครงกำร จะใช้ แหล่งเงินทุนจำก ส่วนของผู้ถือหุ้น และ เงินกู้จำกสถำบันทำงกำรเงิน

7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสิ่งตอบแทน
งบประมำณกำรลงทุนในโครงกำร รวมอัตรำค่ำเช่ำ ซึง่ อัตรำค่ำเช่ำเป็ นอัตรำที่ตกลงกันระหว่ำงผู้เช่ำช่วงกับผู้ให้ เช่ำช่วง
โดยเทียบเคียงอัตรำค่ำเช่ำในตลำด

8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดบริษัท :
8.1
เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงในระยะยำวให้ กบั กลุม่ บริ ษัท โดยวำงแผนลงทุนในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ
เพิ่ ม เติ ม เช่ น โรงแรม เซอร์ วิ สอพำร์ ท เมนท์ สำนัก งำนให้ เ ช่ำ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ กลุ่มบริ ษัท เริ่ มมีร ำยได้ แบบ
Recurring Income มีรำยได้ สม่ำเสมอในอนำคต
8.2
บริ ษัทคำดว่ำ โครงกำรดังกล่ำวจะเป็ นกำรต่อยอด และเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษัท และจะช่วยเสริ มสร้ ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษัท
8.3
บริ ษัทคำดว่ำ ภำยหลังจำกโครงกำรต่ำงๆ แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะสำมำรถรับรู้ รำยได้ อย่ำงต่อเนื่องจำกโครงกำร
ดังกล่ำว

9.

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
-ไม่มี-4-
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10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการดังกล่ าว :
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ ว เห็นว่ำกำรได้ มำซึ่งสิทธิกำรเช่ำของ วัน สุขมุ วิท 24 เป็ นกำรลงทุนที่มีศกั ยภำพ
และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ซึ่งมีควำมเหมำะสมและจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และ
ผู้ถือหุ้น ตำมที่ระบุในข้ อ 8 ของสำรสนเทศฉบับนี ้

11.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 10:
-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 1
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ORI”) ครัง้ ที่ 12/2560 ซึ่ง
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2560 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท เมอร์ คิ ว เรี ย อิ น เวสต์ เ ม้ นท์ จ ากั ด
(“MERCURIA”) โดยการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัท ออริ จิ ้น แกรนด์ จากัด (“ออริ จิน้ แกรนด์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมด)
้
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิน้ แกรนด์ จากเดิม
1,000,000 บาท เป็ น 1,900,000 บาท แล้ วสร็ จ ซึ่งบริ ษัทจะจาหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
จานวน 90,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
ออริ จิ ้น แกรนด์
โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้นจานวน 900,000 บาท ให้ กบั MERCURIA หรื อบริษัทที่ MERCURIA กาหนด
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิ การของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดของรายการ
เท่ากับร้ อยละ 0.04 ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และเป็ นขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริษัท
ในการนี ้ บริษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริ ษัทจะเข้ าทาบันทึกข้ อตกลง
เบือ้ งต้ น (Memorandum of Understanding) กับ MERCURIA และลงนามในสัญญาร่ วมทุนกับ MERCURIA ทัง้ นี ้
เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดในสัญญาร่ วมทุนเสร็ จสิ ้น บริ ษัทคาดว่าจะเข้ าทารายการดังกล่าวเสร็ จสิ ้น ภายใน
พฤศจิกายน 2560 ทังนี
้ ้หากมีความคืบหน้ าเพิ่มเติมจะเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครัง้

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้ซือ้
บริษัท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์เม้ นท์ จากัด (“MERCURIA”) และ/หรื อ บุคคลที่ MERCURIA กาหนด
ผู้ขาย บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย : ผู้ซื ้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3.

ลักษณะของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

ORI จะจาหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ ภายหลังการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของออริ จิน้ แกรนด์ คิดเป็ น อัตราร้ อยละ 47.37 ของ
จานวนหุ้นทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
-1-

บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ผู้ขาย

บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)

ผู้ซือ้

บริษัท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์เม้ นท์ จากัด (“MERCURIA”) และ/หรื อ บุคคลที่
MERCURIA กาหนด

รายละเอียดการจาหน่ ายหุ้น

ORI จะจาหน่ายหุ้นบุริมสิทธิจานวน 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของออริจิ ้น แกรนด์ ดังกล่าว

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มูลค่าในการจาหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ ให้ กับ MERCURIA ภายหลังการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของออริ จิน้ แกรนด์ เท่ากับ 900,000 บาท ซึ่ง MERCURIA จะ
ชาระราคาหุ้นบุริมสิทธิดงั กล่าวด้ วยเงินสดจานวนรวม 900,000 บาท

เงื่อนไขบังคับก่ อนที่สาคัญตามสัญญา
ร่ วมทุน

ไม่มี

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัท ตาม ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 0.04 ตามเกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็ น
เกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2560
ทังนี
้ ้ เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทารายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (ซึง่ ใช้ เกณฑ์การคานวณเดียวกัน ตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริษัท) ได้ แก่
รายการที่ 1. บริษัทจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ออริจิ ้น ไพร์ ม 2 จากัด (“ออริจิ ้น
ไพร์ ม 2”) จานวน 28,895,300 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทังหมดของออ
้
ริจิ ้น ไพร์ ม 2 ให้ แก่ บริษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด (“NRED”) ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ออริ จิน้ รามคาแหง จากัด
(“ออริ จิน้ รามคาแหง”) จานวน 23,349,970 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้น
ทังหมดของออริ
้
จิ ้น รามคาแหง ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000 บาท
รายการที่ 3. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ จากัด (“ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ”) จานวน 49,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญของออริ จิน้ สเฟี ยร์ ให้ แก่ NRED ในราคา
ทังสิ
้ ้น 32,810,000 บาท
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รายการที่ 4. บริ ษัทจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น เวอร์ ติเคิล จากัด (“ออริ จิ ้น เวอร์ ติเคิล”) จานวน 49,000
หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น เวอร์ ติเคิล ให้ แก่ NRED ใน
ราคาทังสิ
้ ้น 44,220,000 บาท
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทร่ วมทุนกับ NREDโดยการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 จากัด (“ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้น
ของ ออริ จิน้ พาร์ ค ที 1) จานวน 49,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญ
ทังหมดของออริ
้
จิ ้น พาร์ ค ที 1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
เมื่อนารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ และรายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของออริ จิน้ พาร์ ค ที 1ข้ างต้ น
คานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 -4 ตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริษัท ซึง่ เป็ นเกณฑ์เมื่อคานวณขนาดรายการแล้ วมีมลู ค่าสูงสุด จะทาให้ มีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้ อยละ 22.19 ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มีมลู ค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทา
รายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน
21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
ดังนัน้ จึงไม่ถือเป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
3.2 การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ
สูตรในการคานวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

= (สัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทที่จะ
ถูกจาหน่ายไป ) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทผู้ขาย

2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี

= (สัดส่วนที่บริษัทจะจาหน่ายหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริษัทที่จะ
ถูกจาหน่ายไป ) x 100 / กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริษัทผู้ขาย

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่าหุ้นสามัญที่จาหน่ายไป / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทผู้ขาย) x
100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออก
เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สินมา

= จานวนหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ วของบริษัทผู้ซื ้อ
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ขนาดรายการสามารถคานวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

( 1.9 x 47.37% ) x 100

ร้ อยละ 0.04

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

2,566.65
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก ออริจิ ้น แกรนด์ เป็ น
บริษัทที่ยงั ไม่มีผลกาไร เนื่องจาก อยูใ่ นช่วงเริ่มพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)

-

0.9 x 100

ร้ อยละ 0.01

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

9,572.77
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ ทรัพย์สินมา

-

-

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการขายสินทรัพย์
และไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเป็ นการตอบแทน)
หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการที ร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขที ป่ รากฏในงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ
วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที จ่ าหน่ายไป คือ ราคาขายหุน้ บุริมสิ ทธิ ของ ออริ จิ้น แกรนด์ จานวน 900,000 บาท
4.

รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีจาหน่ ายไป
ชื่อบริษัท

บริษัท ออริจิ ้น แกรนด์ จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันจดทะเบียนจัดตัง้

25 เมษายน 2560

สินทรั พย์ ท่ ีจาหน่ ายไป

หุ้นบุริมสิทธิ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ออริ จิ ้น แกรนด์ จานวน 90,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริจิ ้น แกรนด์

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 บาท)
และภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทจะมีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,900,000 บาท

-4-

บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
แบ่งเป็ น หุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจานวน 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนชาระแล้ ว

1,000,000 บาท

กรรมการ

1. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

3. นางอารดา จรูญเอก

4. นายจุมพล ประวิทย์ธนา

สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริจิ ้น แกรนด์
ออริ จิ ้น แกรนด์ เริ่ มจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท ทังนี
้ ้ ยังไม่มีการรับรู้
รายได้ เนื่องจากโครงการของออริจิ ้น แกรนด์ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ
1
2
3
4

หัวข้ อ
ชื่อโครงการ
มูลค่าโครงการ
สถานที่ตงโครงการ
ั้
ความคืบหน้ าโครงการ

รายละเอียด
KnightsBridge Phaholypthin Interchange
ประมาณ 2,300 ล้ านบาท
ถนนพหลโยธิน
อยูร่ ะหว่างพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

2.

นางอารดา จรูญเอก

1

00.00

3.

นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

1

00.00

4.

บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

99,997

100.00

จานวนหุ้น

ร้ อยละ
52.63

หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
ผู้ถือหุ้น
1.

บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

99,997

2.

บริ ษัท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์ เม้ นท์ จากัด และ/หรื อ
บุคคลที่ MERCURIA กาหนด*

90,000
47.37

3.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

4.

นางอารดา จรูญเอก

1

00.00
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ผู้ถือหุ้น
5.

นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1

00.00

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์เม้ นท์ จากัด (“MERCURIA”)
บริ ษั ท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์ เม้ นท์ จากัด (“MERCURIA”) มี ทุนจดทะเบี ยนที่ ชาระแล้ วจานวน 875.75 ล้ านเยน
(ประมาณ 291.92 ล้ านบาท) โดยมี Development Bank of Japan , Itochu Corporation , Asuka Group , Sumitomo Mitsui
Trust Bank เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว
หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก http://www.mercuria.jp
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขของการชาระเงิน
มูลค่าในการจาหน่ายหุ้น บุริมสิทธิ ให้ กับ MERCURIA ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของออริ จิน้ แกรนด์ เท่ากับ
900,000 บาท ซึง่ MERCURIA จะชาระราคาหุ้นบุริมสิทธิดงั กล่าวด้ วยเงินสดจานวนรวม 900,000 บาท
6.

มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทจะจาหน่ายไปซึ่งหุ้น บุริมสิทธิ ของ ออริ จิ ้น แกรนด์ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ วเสร็ จ ในจานวน 90,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ แก่
MERCURIA และ/หรื อ บุคคลที่ MERCURIA กาหนด โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้น จานวน 900,000 บาท
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสินทรั พย์ ท่ ีมีตัวตนสุทธิ

เกณฑ์ที่ใช้ ในการคานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิจะเป็ นไปตามการตกลงราคาร่วมกันของบริษัทและผู้ซื ้อ ตามมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ ซงึ่ เป็ นไปตามสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้น
8.

ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
[บริ ษัทคาดว่าการเข้ าร่ วมทุนกับ MERCURIA ดังกล่าว จะช่วยเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ม
โอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ กับ บริ ษั ท นอกจากนี ้ เมื่ อ ออริ จิ น้ แกรนด์ สามารถพัฒ นาโครงการเสร็ จ สิ น้ บริ ษั ท จะได้ รั บ
ผลประโยชน์ในรู ปของเงินปั นผล ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มรายได้ และกาไรสุทธิในอนาคตให้ แก่บริ ษัทจากผลการดาเนินงาน
ดังกล่าว]

9.

เงื่อนไขที่จะต้ องมีการปฏิบัตใิ ห้ สาเร็จก่ อนเข้ าทารายการ
ไม่มี
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10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการทารายการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การที่บริษัทเข้ าทารายการร่วมทุนกับ MERCURIA จะเป็ นการเสริมศักยภาพในการ
แข่งขัน และการขยายการพัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดให้ กบั บริ ษัท เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจในการเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโต อย่างรวดเร็ ว มัน่ คง และยัง่ ยืน อีกทังยั
้ งช่วยลด
ความเสี่ยงในการลงทุน จึงเห็นว่าเห็นว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้น

11.

ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบที่ แ ตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 2
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท/ORI”) ครัง้ ที่ 12/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทร่ วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”)
โดยการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ จานวน 49,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) ของ บริ ษัท ออริ จิน้ พาร์ ค ที 1 จากัด
(“ออริจนิ ้ พาร์ ค ที 1”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1)
ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นทัง้ หมด หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 490,000 บาท โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทัง้ สิ ้น
จานวน 397,463,500 บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ข้ างต้ น ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดของรายการ
เท่ากับร้ อยละ 4.15 ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการตามเกณฑ์
การคานวณที่ 3 คือ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ในการนี ้ บริษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริษัทคาดว่าจะเข้ าทาสัญญาร่วมทุนกับ NRED และดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุน
เสร็ จสิ ้นลง คาดว่าจะสามารถเข้ า ทารายการดังกล่าวได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทังนี
้ ห้ ากมีความคืบหน้ าเพิ่มเติมจะ
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้ซือ้
บริษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”)
ผู้ขาย บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย : ผู้ซื ้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3.
3.1

ลักษณะของรายการ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญร้ อยละ 49 ของออริจิ ้น พาร์ ค ที 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ผู้ขาย

ORI

ทรั พย์ สินที่จะทารายการ

หุ้นสามัญของออริจิ ้น พาร์ ค ที 1 จานวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
10 บาท

ผู้ซือ้

NRED

รายละเอียดการจาหน่ ายหุ้น

บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้นสามัญของ ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 จานวน 49,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 490,000 บาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของออริ
้
จิ ้น พาร์ ค ที 1

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มูลค่า ในการจาหน่ายหุ้นสามัญให้ กับ NRED เท่ากับ 397,463,500 บาท ซึ่ง
NRED จะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวด้ วยเงินสด จานวนรวม 397,463,500
บาท

เงื่อนไขบังคับก่ อนตามสัญญาร่ วม
ทุน

1. คารับรองของคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายถูกต้ องครบถ้ วน
2. คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทุน
3. บริษัทร่วมทุนได้ รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ ยกเว้ น
EIA และใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการ
4. ไม่มีข้อกาหนดของกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ทางปกครองใด ๆ ห้ าม
การซื ้อขายหุ้น หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมทุนของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดๆ
5. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้นกับบริษัทร่วมทุน

วันที่การซือ้ ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ภายหลังดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุนเสร็จ
สมบูรณ์

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัท ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน โดยคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 4.15 ซึง่ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริษัทจึงไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ
ทังนี
้ ้ เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทารายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (ซึง่ ใช้ เกณฑ์การคานวณเดียวกัน ตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริษัท) ได้ แก่
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รายการที่ 1. บริ ษั ท จ าหน่ า ยไปซึ่ง หุ้น สามัญ ภายหลัง การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของ บริ ษั ท ออริ จิ น้ ไพร์ ม 2 จ ากัด
(“ออริจนิ ้ ไพร์ ม 2”) จานวน 28,895,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ของออริจิ ้น ไพร์ ม 2 ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ออริ จิน้ รามคาแหง จากัด
(“ออริ จิน้ รามคาแหง”) จานวน 23,349,970 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้น
ทังหมดของออริ
้
จิ ้น รามคาแหง ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000 บาท
รายการที่ 3. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ จากัด (“ออริ จิน้ สเฟี ยร์ ”) จานวน 49,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญของออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น
32,810,000 บาท
รายการที่ 4. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ เวอร์ ติเคิล จากัด (“ออริ จิน้ เวอร์ ติเคิล ”) จานวน
49,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น เวอร์ ติเคิล ให้ แก่ NRED
ในราคาทังสิ
้ ้น 44,220,000 บาท
นอกจากนี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทมี มติอนุมัติให้ บริ ษั ทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ภ ายหลังการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของของบริษัท ออริจิ ้น แกรนด์ จากัด (“ออริจนิ ้ แกรนด์ ”) จานวน 90,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นทังหมดของออริ
้
จิ ้น แกรนด์ ให้ แก่ บริ ษัท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์เม้ นท์ จากัด (“MERCURIA”)
และ/หรื อ บุคคลที่ MERCURIA กาหนดในราคาทังสิ
้ ้น 900,000 บาท
เมื่อนารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ และรายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ของออริ จิน้ แกรนด์ ข้ างต้ น
ค านวณรวมกับ ขนาดของรายการที่ 1 - 4 ข้ า งต้ น ตามเกณฑ์ ก ารค านวณที่ 1 คื อ เกณฑ์ มูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริษัท ซึง่ เป็ นเกณฑ์เมื่อคานวณขนาดรายการแล้ วมีมลู ค่าสูงสุด จะทาให้
มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.19 ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมี
หน้ าที่ต้องจัดทาข้ อมูลเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้ ง
ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
ดังนัน้ จึงไม่ถือเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
1.2

การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ

สูตรในการคานวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
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1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

= (สัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทที่
จะถูกจาหน่ายไป ) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทผู้ขาย

2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี

= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทจะจาหน่ายหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี
ของบริษัทที่จะถูกจาหน่ายไป ) x 100 / กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของ
บริษัทผู้ขาย

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่าหุ้นสามัญที่จาหน่ายไป / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
ผู้ขาย) x 100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อ
เป็ นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สินมา

= จานวนหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวนหุ้นที่
ออกและชาระแล้ วของบริษัทผู้ซื ้อ

ขนาดรายการสามารถคานวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

( 1.00 x 49% ) x 100

ร้ อยละ 0.02

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

2,566.65
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

(ไม่ ส ามารถค านวณได้ เนื่ อ งจาก ออริ จิ น้
พาร์ ค ที 1 เป็ นบริ ษั ท ที่ ยั ง ไม่ มี ผ ลก าไร
เนื่ อ งจาก อยู่ ใ นช่ ว งเริ่ ม พั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)

-

397.46 x 100

ร้ อยละ 4.15

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

9,572.77
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ ทรัพย์สินมา

-

-

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการขาย
สินทรัพย์ และไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อ
เป็ นการตอบแทน)
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หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการที ร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขที ่ปรากฏในงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ
วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที จ่ าหน่ายไป คือ ราคาขายหุน้ สามัญของ ออริ จิ้น พาร์ ค ที 1 จานวน 397,463,500 บาท
4.

รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีจาหน่ ายไป
ชื่อบริษัท

บริษัท ออริจิ ้น พาร์ ค ที 1 จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันจดทะเบียนจัดตัง้

30 ตุลาคม 2560

สินทรั พย์ ท่ ีจาหน่ ายไป

หุ้นสามัญร้ อยละ 49 ของ ออริจิ ้น พาร์ ค ที 1 จานวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

1,000,000 บาท

กรรมการ

1. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์
2. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว
3. นายจุมพล ประวิทย์ธนา

สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริจิ ้น พาร์ ค ที 1
ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท ยังไม่มีการ
รับรู้รายได้ จากการที่โครงการของบริษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ทังนี
้ ้ ออริจิ ้น พาร์ ค ที 1 มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนาจานวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ

หัวข้ อ

รายละเอียด

1

ชื่อโครงการ

Park Condominium

2

มูลค่าโครงการ

ประมาณ 11,000 ล้ านบาท

3

สถานที่ตงโครงการ
ั้

ถนนสุขมุ วิท

4

ความคืบหน้ าโครงการ

อยูร่ ะหว่างพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย
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โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

99,997

100.00

1.

บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

2.

นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

1

00.00

3.

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

1

00.00

1

00.00

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

4.
นายจุมพล ประวิทย์ธนา
หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
ผู้ถือหุ้น
1.

บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

50,999

51.00

2.

บริษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด *

49,000

49.00

3.

นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

1

00.00

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
NRED มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 2,000 ล้ านเยน* (ประมาณ 588 ล้ านบาท) โดยมี บริ ษัท โนมูระ เรี ยล
เอสเตท โฮลดิ ้ง เป็ นผู้ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว
หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก http://www. nomura-re.co.jp/english/outline.html
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขของการชาระเงิน
มูล ค่า ในการเข้ า จ าหน่ า ยหุ้นสามัญ ให้ กับ NRED เท่า กับ 397,463,500 บาท ซึ่ง NRED จะช าระราคาหุ้น สามัญ
ดังกล่าว โดยชาระราคาหุ้นด้ วยเงินสด จานวนรวม 397,463,500 บาท
6.

มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทจะจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 จานวน 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ให้ แก่ NRED โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังหมด
้
จานวน 397,463,500 บาท
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสินทรั พย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ
เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิจะเป็ นไปตามการตกลงร่วมกันของบริ ษัท และผู้ซื ้อ โดยอ้ างอิงราคาประเมิน
ทรัพย์สินจากบริ ษัทประเมินภายนอกซึง่ จะเป็ นไปตามสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
แล้ วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของออริจิ ้น พาร์ ค ที 1 ที่เสนอขายเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ ว
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8.

ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
ความสาเร็ จในการบรรลุข้อตกลงการร่ วมทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดในประเทศไทย กับ NRED ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ชนั ้ นาในประเทศญี่ ปนุ่ ที่มีประวัติความสาเร็ จและประสบการณ์ ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทังใน
้
เอเชีย และ หลายประเทศทัว่ โลก อาทิเช่น ญี่ปน,
ุ่ จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, สหรัฐอเมริ กา, ออสเตรเลีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาด
ในตลาดที่อยู่อาศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ ปนุ่ นอกจากเป็ นการ
เสริ มศักยภาพในการแข่งขันให้ กับบริ ษัทในการขยายการพัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่มงุ่ มัน่ จะเป็ นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ อย่างแข็งแกร่งแล้ ว ในเบื ้องต้ น
สาหรับในอนาคตบริ ษัทยังมีโอกาสที่ดีในการร่ วมลงทุนในการพัฒนาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เช่น
ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม และธุรกิจบริ การด้ านอสังหาริ ทรัพย์ รวมถึงได้ รับประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันและการร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและก่อสร้ างโครงการอสังหาริ ม ทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมทังความร่
้
วมมือด้ าน
การขายและการตลาดกับกลุ่มลูกค้ าญี่ ปนุ่ ซึ่งความร่ วมมือต่างๆเหล่านี ้จะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการและ
การบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาด
ไปต่างประเทศในอนาคต และเพื่อให้ บริษัทก้ าวไปสูก่ ารผู้นาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เช่นเดียวกับ NRED เช่น การก้ าว
ขึน้ เป็ นแบรนด์อาคารชุดอันดับ 1 เช่นเดียวกับ แบรนด์ “PROUD” ของ NRED ในประเทศญี่ ปนุ่ รวมทังการเติ
้
บโตของธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม อพาร์ ทเม้ นท์ พื ้นที่ค้าปลีก คลังสินค้ า และ ธุรกิจ
โลจิสติกส์
9.

เงื่อนไขที่จะต้ องมีการปฏิบัตใิ ห้ สาเร็จก่ อนเข้ าทารายการ
ปฏิบัติตามเงื่ อนไขบังคับก่อนของสัญญาร่ วมทุนแล้ วเสร็ จ รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการ
10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทได้ ร่วมทุนกับ NRED ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนั ้ นา ที่มี
ประวัติความสาเร็จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยูอ่ าศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน
3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ จะเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน และ การขยายการ
พัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ กบั บริ ษัทเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในการเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มัน่ คง และยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการขนาด
ใหญ่ และนอกจากการร่ วมกันลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดแล้ ว ยังเป็ นโอกาสที่ดีที่จะสานต่อความร่ วมมือทางธุรกิจอื่นๆใน
อนาคต รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน และการร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา เพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ มาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการและการบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ แก่
ลูกค้ าต่อไป รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีมติอนุมตั ิ
การร่วมทุนกับ NRED
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บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
11.

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบที่ แ ตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
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