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ที่ ORI72/2560
12 ธันวาคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 14/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

:

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท รายการที่ 1

ตามที่ บริ ษั ท ออริ จิน้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ จัดการประชุม คณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่
14/2560 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท
1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทร่ วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์
จากัด (“NRED”) โดยการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท ออริ จิน้ วัน ทองหล่อ จากัด (“วัน ทอง
หล่ อ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของ วัน ทองหล่อ ) จานวน
26,460,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) แบ่งเป็ นหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จานวน
49,000 หุ้น และหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 3.07 บาท จานวน 26,411,000 หุ้น คิดเป็ นทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว 81,571,770 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของวัน ทองหล่อ โดยมี
ราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้นจานวน 177,121,770 บาท
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.67 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท
สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุด ตามเกณฑ์ ก ารค านวณที่ 1 คื อ เกณฑ์ มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท
อนึ่ง เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามข้ อ 1.1 มาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทา
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา (ซึ่งใช้ เกณฑ์การคานวณเดียวกัน ตาม
เกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของกลุม่ บริ ษัท) ได้ แก่
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(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
(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 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
(5) บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริ ษัท ออริ จิ ้น แกรนด์ จากัด
(“ออริ จิน้ แกรนด์ ”) จานวน 90,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของ
จ านวนหุ้ นทั ง้ หมดของ ออริ จิ น้ แกรนด์ ให้ แก่ บริ ษั ท เมอร์ คิ ว เรี ย อิ น เวสต์ เ ม้ นท์ จ า กั ด
(“MERCURIA”) และ/หรื อ บุคคลที่ MERCURIA กาหนดในราคาทังสิ
้ ้น 900,000 บาท
(6) บริ ษั ทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ออริ จิน้ พาร์ ค ที 1 จากัด (“ออริ จิน้ พาร์ ค ที 1”) จานวน
49,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1
หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 490,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 397,463,500 บาท
เมื่อนารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามข้ อ 1.1 คานวณรวมกับขนาดของรายการที่ (1) – (6) ข้ างต้ น
ตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ เป็ นเกณฑ์เมื่อคานวณขนาดรายการแล้ วมีมลู ค่าสูงสุด จะทาให้ มีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้ อยละ 24.86 ซึ่งเป็ น ขนาดรายการที่ มีมูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษั ทจึงมี
หน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
โดยทันที และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของของบริ ษัทรายการที่ 1 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.
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ขอแสดงความนับถือ

x

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 1.
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท/ORI”) ครัง้ ที่ 14/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) โดยการ
จาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ จากัด (“วัน ทองหล่ อ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
วัน ทองหล่อ) จานวน 26,460,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) แบ่งเป็ นหุ้นที่
เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จานวน 49,000 หุ้น และหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 3.07 บาท จานวน 26,411,000
หุ้น ซึง่ เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 81,571,770 บาท โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้น
จานวน 177,121,770 บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ข้ างต้ น ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดของรายการ
เท่ากับร้ อยละ 2.67 ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการตามเกณฑ์
การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท
ในการนี ้ บริ ษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทจะเข้ าทาสัญญาร่ วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้นกับ NRED ภายหลังดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ ใน
สัญญาร่ วมทุนแล้ วเสร็ จ โดยคาดว่าจะสามารถเข้ าทารายการดังกล่าวได้ ภายในเดือนธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้หากมีความคืบหน้ า
เพิ่มเติมจะเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครัง้
2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้ซอื ้
บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”)
ผู้ขาย บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย : ผู้ซื ้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3.
3.1

ลักษณะของรายการ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญร้ อยละ 49 ของวัน ทองหล่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ผู้ขาย

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)

ทรัพย์ สินที่จะทารายการ

หุ้นสามัญของวัน ทองหล่อ จานวน 26,460,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
10 บาท) แบ่งเป็ นหุ้นทีเ่ รี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จานวน 49,000 หุ้น
และหุ้นที่ที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 3.07 บาท จานวน 26,411,000 หุ้น

ผู้ซอื ้

บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”)

รายละเอียดการจาหน่ ายหุ้น

บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้นสามัญของวัน ทองหล่ อ จานวน 26,460,000 หุ้น (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) แบ่งเป็ นหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จานวน 49,000 หุ้น และหุ้นที่ที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 3.07 บาท จานวน
26,411,000 หุ้น คิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 264,600,000 บาท (คิดเป็ นทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว 81,571,770 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้น
สามัญทังหมดของวั
้
น ทองหล่ อ

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มูลค่า ในการจาหน่ายหุ้นสามัญให้ กับ NRED เท่ากับ 177,121,770 บาท ซึ่ง
NRED จะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวเงินสดจานวนรวม 177,121,770 บาท

เงื่อนไขบังคับก่ อนตามสัญญร่ วมทุน

1. คารับรองของคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายถูกต้ องครบถ้ วน
2. คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทุน
3. บริ ษัทร่วมทุนได้ รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ ยกเว้ น
ใบอนุญาตประกอบกิจาการโรงแรม
4. สัญญาอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและสัญญาเช่าที่ดินยังคงมีผลใช้ บงั คับ
5. ORI ดาเนินการแก้ ไขสัญญาเช่าช่วงแล้ วเสร็ จ
6. ไม่มีข้อกาหนดของกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ทางปกครองใด ๆ ห้ าม
การซื ้อขายหุ้น หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมทุนของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดๆ
7. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้นกับบริ ษัทร่วมทุน

วันที่การซือ้ ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ภายหลังดาเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุนเสร็ จสมบูรณ์

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินของบริ ษัท ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.67 ซึง่ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบ
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ทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทจึงไม่มีมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทารายการ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งใช้ เกณฑ์การคานวณเดียวกัน ตามเกณฑ์คานวณที่ 1 คือ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท) ได้ แก่
รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริ ษัท ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 จากัด (“ออริ จิ ้น
ไพร์ ม 2”) จานวน 28,895,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 หรื อ
คิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท ให้ แก่ บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด (“NRED”) ในราคา
ทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ออริ จิน้ รามคาแหง จากัด
(“ออริ จิ ้น รามคาแหง”) จานวน 23,349,970 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น
รามคาแหง หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 233,499,700 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000 บาท
รายการที่ 3. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จากัด (“ออริ จิน้ สเฟี ยร์ ”) จานวน 49,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิน้ สเฟี ยร์ หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
490,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 32,810,000 บาท
รายการที่ 4. บริ ษัทจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น เวอร์ ติเคิล จากัด (“ออริ จิ ้น เวอร์ ติเคิล”) จานวน 49,000
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น เวอร์ ติเคิล หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
490,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 44,220,000 บาท
รายการที่ 5. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้น บุริมสิทธิ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริ ษัท ออริ จิน้ แกรนด์ จากัด
(“ออริ จิน้ แกรนด์ ”) จานวน 90,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นทังหมดของ
้
ออริ จิน้ แกรนด์ ให้ แก่ บริ ษัท เมอร์ คิวเรี ย อินเวสต์เม้ นท์ จากัด (“MERCURIA”) และ/หรื อ บุคคลที่ MERCURIA กาหนดใน
ราคาทังสิ
้ ้น 900,000 บาท
รายการที่ 6.บริ ษัทจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 จากัด (“ออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1”) จานวน 49,000
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น พาร์ ค ที 1 หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
490,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 397,463,500 บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 - 6 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 24.86 ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มี
มูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กั บบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
ดัง นัน้ จึ ง ไม่ถื อเป็ น รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
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3.2 การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ
สูตรในการคานวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

= (สัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทที่
จะถูกจาหน่ายไป ) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทผู้ขาย

2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี

= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี
ของบริ ษัทที่จะถูกจาหน่ายไป ) x 100 / กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของ
บริ ษัทผู้ขาย

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่าหุ้นสามัญที่จาหน่ายไป / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท
ผู้ขาย) x 100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อ
เป็ นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สนิ มา

= จานวนหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวนหุ้นที่
ออกและชาระแล้ วของบริษัทผู้ซื ้อ

ขนาดรายการสามารถคานวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

( 166.47 x 49% ) x 100

2.67 %

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

3,057.00
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก ออริ จิ ้น วัน
ทองหล่อ เป็ นบริ ษัทที่ยงั ไม่มีผลกาไร
เนื่องจาก อยูใ่ นช่วงเริ่ มพัฒนาโครงการ)

-

177.12 x 100

1.59 %

11,121.33
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4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ ทรัพย์สนิ มา

-

-

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการขาย
สินทรัพย์ และไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหมา
เพื่อเป็ นการตอบแทน)

หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการทีร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขที ่ปรากฏในงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ
วันที ่ 30 กันยายน 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินทีจ่ าหน่ายไป คือ ราคาขายหุน้ สามัญของ ออริ จิ้น วัน ทองหล่อ จานวน 177,121,770
บาท
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

วันจดทะเบียน

19 สิงหาคม 2559

สินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป

หุ้นสามัญร้ อยละ 49 ของ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ จากัด จานวน 26,460,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) แบ่งเป็ นหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จานวน 49,000 หุ้น และหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 3.07 บาท จานวน 26,411,000
หุ้น

ทุนจดทะเบียน

540,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

166,473,000 บาท ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

กรรมการ

1. นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส
2. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
3. นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
5.นางอารดา จรูญเอก
6. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

-5-

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
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จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ
สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รอบไตรมาส 3 ปี 2560
หน่วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 3 ปี 2560

ปี 2559

157.97

52.66

0.87

52.39

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

158.31

1.00

กาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

(0.73)

(0.73)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

157.10

0.27

รายได้ รวม

0.00

0.00

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร

0.41

0.03

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(0.49)

(0.72)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

(0.01)

(7.25)

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

หมายเหตุ : ข้ อมูลข้ างต้ นมาจากงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ วของ ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
งบการเงินสอบทานแล้ วรอบไตรมาส 3 ปี 2560 (ทัง้ นี ้ ออริ จิน้ วัน ทองหล่อ ปรากฏข้ อมูลขาดทุนสุทธิ และขาดทุนต่อหุ้น
เนื่องจากออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ ยังไม่มีการรับรู้รายได้ จากการที่โครงการของบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา)
ทังนี
้ ้ ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนาจานวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ
หัวข้ อ
รายละเอียด
1
ชื่อโครงการ
Staybridge Suites Bangkok Thonglor
2
งบลงทุนรวม
ประมาณ 1,725 ล้ านบาท
3
สถานที่ตงโครงการ
ั้
ถนนสุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ 5)
4
ความคืบหน้ าโครงการ
อยูร่ ะหว่างพัฒนาโรงแรม และ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

2.

นางอารดา จรูญเอก

1

00.00

3.

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

1

00.00
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ผู้ถอื หุ้น
4.

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

53,999,997

100.00

54,000,000

100.00

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1

00.00

หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่4 ธันวาคม 2560
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
ผู้ถอื หุ้น
1.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

2.

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

27,539,999

51.00

3.

บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด*

26,460,000

49.00

54,000,000

100.00

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
NRED มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 2000 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
มูลค่า ในการเข้ า จาหน่ายหุ้น สามัญให้ กับ NRED เท่า กับ 177,121,770 บาท ซึ่ง NRED จะช าระราคาหุ้นสามัญ
ดังกล่าว โดยชาระราคาหุ้นด้ วยเงินสด จานวนรวม 177,121,770 บาท
6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทจะจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ จากัด จานวน 26,460,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 10 บาท) แบ่งเป็ นหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จานวน 49,000 หุ้น และหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วมูลค่าหุ้นละ 3.07
บาท จานวน 26,411,000 หุ้น (คิดเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 81,571,770 บาท) ซึง่ เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ ให้ แก่
NRED โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังหมด
้
จานวน 177,121,770บาท
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ
เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิจะเป็ นไปตามการตกลงร่วมกันของบริ ษัท และผู้ซื ้อ โดยอ้ างอิงราคาประเมิน
ทรัพย์สนิ จากบริ ษัทประเมินภายนอก ซึง่ จะเป็ นไปตามสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
แล้ วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของ ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ ที่เสนอขายเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ ว
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8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท

จากความสาเร็ จในการบรรลุข้อตกลงการร่ วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระหว่าง ORI
และ NRED ในไตรมาสที่ผ่านมา นาไปสู่ความสาเร็ จ ของการบรรลุข้อตกลงการร่ วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์
ประเภทโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ ORI เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางการเงิน
และการขยายธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมส่วนแบ่งรายได้ ในตลาดของ ORI ให้ มากขึ ้น
สาหรับการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในประเทศไทยกับ NRED ถือเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่ ORI ในการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมถึงความร่วมมือในด้ านการวิจยั และพัฒนาสินค้ าและบริ การต่าง ๆ ของ
ORI ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริ หารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและก่อสร้ างโครงการ
ซึง่ ความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี ้จะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการ และการบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความ
พึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกราย
9.

เงื่อนไขที่จะต้ องมีการปฏิบัติให้ 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 มทรัพย์ชนน
ั ้ า ที่มี
ประวัติความสาเร็ จและประสบการณ์ ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศัยสูงเป็ น
อันดับ 1 ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ทาง NRED ยังประสบการณ์ในการ
ทาธุรกิจ Recurring Income ในประเทศญี่ ปนอี
ุ่ กด้ วย ซึ่งจะเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจในการเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มัน่ คง และยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังช่วย
ลดความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนองค์ความรู้ ระหว่างกัน และการร่ วมมือด้ านการวิจัย
และพัฒนา เพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการและการบริ การของบริ ษัทให้
สามารถสร้ างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคต ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีมติอนุมตั ิการร่วมทุนกับ NRED
11.

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