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ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้
ที่ ORI38/2017
17 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย :

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้
ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ให้ ค วาม เห็ น ชอ บ การเข้ าซื อ้ หุ้ น ส ามั ญ ทั ง้ ห ม ด ขอ งบ ริ ษั ท พ ราวด์ เรส ซิ เ ด น ซ์ จ ากั ด
(“พราวด์ เรสซิ เดนซ์ ”) จ านวน 10,000,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 100 บาท ซึ่ งเป็ นอัต รา
ร้ อยละ 100 ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประกอบไปด้ วย 1) บริ ษัท พราว บีชคลับหัว
หิน จากัด 2) บริ ษัท พีเอ็น แคปปิ ตอล จากัด และ 3) คุณธงชัย บุศราพันธ์ (รวมกันเรี ยกว่า “ผู้ขาย”)
โดยมีราคาเข้ าซื ้อหุ้นทังหมด
้
จานวน 4,000,000,000 บาท (“ราคาหุ้น”) ซึ่งบริ ษัทจะชาระราคาหุ้น
รวมเป็ น มูล ค่ า ทัง้ สิ น้ 4,000,000,000 บาท โดยแบ่ งเป็ น การช าระราคาหุ้น ด้ ว ยตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น
จานวน 3,000,000,000 บาท โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วย
การอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจานวน 1,000,000,000 บาท (“ธุรกรรม”)
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินข้ างต้ น มีลกั ษณะเป็ นสัญญาที่ ค่สู ญ
ั ญาตกลงกาหนดระยะเวลาในการใช้ เงินชาระ
ราคาหุ้น โดยมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
1
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ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ข้ างต้ นไม่มีลกั ษณะเป็ นตราสารหนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
ทังนี
้ ้ ณ วันที่บริ ษัท และผู้ขายเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ (“สัญญาซื ้อขายหุ้น”)
เพื่อเป็ นประกันการชาระหนีภ้ ายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น บริ ษัทตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการ
ออกและส่ งมอบหนังสื อ ค า้ ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่ งออกโดยสถาบัน การเงิน จ านวนรวม
200,000,000 บาท ให้ แก่ ผ้ ูขาย และผู้ขายตกลงวางหลักประกันสัญ ญาโดยการออกและส่งมอบ
หนังสือคา้ ประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน จานวนรวม 200,000,000 บาท
(แบ่งเป็ นหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จาก พราว บีชคลับ จานวน 140,000,000 บาท และ
หนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จาก พีเอ็น แคปปิ ตอล จานวน 60,000,000 บาท) ให้ แก่บริ ษัท
โดยแต่ละฝ่ ายจะดาเนินการคืนหนังสือค ้าประกันที่ส่งมอบเพื่อเป็ นหลักประกันสัญญาให้ แก่อีกฝ่ าย
หนึ่งในวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
ทังนี
้ ้ รายการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว ถื อเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ มาหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ า
ข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 47.35 ซึ่งเป็ น
รายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการ
ตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทนารายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตก
ลงเข้ าทาธุรกรรม ซึง่ ได้ แก่
(1) รายการที่ บริ ษัท พรี โม่ พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชนั่ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เช่าที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ 219896 เป็ นที่ตงของ
ั้
โครงการ Portobello Mall เป็ นระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าที่ดิน
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และงบลงทุนเป็ นเงิน 41,630,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 0.62 ตาม
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงิน
รวมของบริ ษัทที่ ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
(2) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซื ้อที่ดินรวม 13 โฉนด เนื ้อที่รวม
2-1-31 ไร่ เป็ นเงินจานวน 153,500,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.27
ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
(3) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน ทองหล่อ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เช่าที่ดินโฉนดเลขที่
4086 และ 8168 เพื่อเป็ นที่ตงโครงการพั
ั้
ฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม หรื อเซอร์ วิสอพาร์
ทเมนท์ โดยมีงบประมาณสาหรับการลงทุนโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึ่งคานวณ
ขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 25.52 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่
คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทาน
จากผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
อนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560)

(4) รายการที่บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อนุมัติงบประมาณสาหรับการ
ลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ ชื่อโครงการ “Holiday Inn & Suites
Siracha Laemchabang” จานวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้
เท่ากับร้ อยละ14.94 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการ
ได้ สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560)

รวมมูลค่ารายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 90.70
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เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ซึ่งเข้ าข่ายเป็ น
รายการได้ ม าซึ่งทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ประเภทที่ 1 ของประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน บริ ษัทจึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้
นี ้โดยต้ องได้ รับเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรม
นอกจากนี ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวยังถือเป็ นรายการการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมา
เป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทมีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอน
ธุรกิจโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการซื ้อหุ้นจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ได้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสียพิเศษ
อย่างไรก็ ตาม การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ดังนัน้ จึงไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการมอบหมายให้ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มี อานาจ
พิจารณาดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์ และให้ นาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการได้ อนุมัติให้ บริ ษัท วางหลักประกันสัญญาเพื่อเป็ นประกันการชาระหนี ้
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น โดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดย
สถาบันการเงินจานวนรวม 200,000,000 บาท ซึ่งผู้ขายจะดาเนินการคืน หนังสือค ้าประกันที่ส่งมอบ
เพื่ อเป็ นหลักประกันสัญ ญาดังกล่าวให้ แก่ บ ริ ษั ทในวันที่ การซื อ้ ขายเสร็ จสมบูรณ์ ตามที่ ระบุไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น
2. มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการลดทุน จดทะเบี ย นบริ ษั ท จ านวน 114.50 บาท จากทุน จดทะเบี ย น
780,791,954.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 780,791,840 บาท โดยวิ ธี ก ารตั ด หุ้ นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผลตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จานวน 229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีห้ นุ ที่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่ายอีกจานวน 18,842,866 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นสาหรับรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น และบริ ษั ทไม่ต้องดาเนิ นการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ ยังไม่ได้ ออกจาหน่าย
ดังกล่าว) และให้ ความเห็นชอบการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน โดยให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

780,791,840 บาท ( เจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านเจ็ดแสน
เก้ าหมื่ น หนึ่ ง พั น แปดร้ อยสี่
บาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

1,561,583,680 หุ้น (หนึ่ ง พั น ห้ าร้ อยหกสิ บ เอ็ ด
ล้ านห้ าแสนแปดหมื่นสามพัน
หกร้ อยแปดสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
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หุ้นสามัญ

1,561,583,680 หุ้น (หนึ่ ง พั น ห้ าร้ อยหกสิ บ เอ็ ด
ล้ านห้ าแสนแปดหมื่นสามพัน
หกร้ อยแปดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น ( - )”

และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3. ให้ ความเห็นชอบในการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท อี กจานวน 40,598,585.50 บาทจากเดิม
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน จานวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็ น 1,561,583,680 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็ น 1,642,780,851 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท และอนุมัติให้ แ ก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

821,390,425.50 บาท (แปดร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านสามแสนเก้ า
หมื่ นสี่ ร้ อยยี่ สิ บ ห้ าบ าท ห้ าสิ บ
สตางค์)
1,642,780,851 หุ้น (หนึ่งพัน หกร้ อยสี่สิบ สองล้ านเจ็ ด
แสนแปดหมื่ น แปดร้ อยห้ าสิบ เอ็ ด
หุ้น)
0.50 บาท (ศูนย์บาทห้ าสิบสตางค์)

1,642,780,851 หุ้น (หนึ่งพัน หกร้ อยสี่สิบ สองล้ านเจ็ ด
แสนแปดหมื่ น แปดร้ อยห้ าสิบ เอ็ ด
หุ้น)
- หุ้น (
- )”
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และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4. ให้ ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)จานวน
ทังหมด
้
81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ดังนี ้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ นาง
จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 700,000,002.91 บาท
และ
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 12,179,576 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ นาย
ธงชัย บุศราพันธ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 150,000,004.14 บาท
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ นาง
นุ่น ทวีศรี ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 149,999,991.83 บาท
ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาทดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ
และเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 15 วันทาการ ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่
ประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 เพื่ อ ขออนุมัติ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน คื อ
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 10.7367 บาท (ข้ อมูลจาก
SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รายละเอียดสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้ ให้ ความเห็นชอบในการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารบริ ษัท
หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียด
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อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษัท จากเดิมที่บริ ษัทมีกรรมการจานวน 10
คน เป็ นจานวน 11 คน และให้ ความเห็นชอบการแต่งตัง้ นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็ นกรรมการใหม่
ของบริ ษัท และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. อนุมัติ แ ต่ งตัง้ บริ ษั ท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัท
7. กาหนดวันประชุม วิสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ในวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น ห้ อ งบอลรู ม ชัน้ 3 เลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอานาจในการพิจารณาแก้ ไขวาระการประชุม วัน
เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
ประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่ บริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ และกาหนดวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ก ารเข้ าซื อ้ หุ้ นทั ง้ หมดของบริ ษั ท พราวด์ เรสซิ เ ดนซ์ จ ากั ด
ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริ ษั ท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการ และการแต่งตังกรรมการใหม่
้
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

8. อนุมัติ ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
(Record Date) ในวัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2560 และวัน รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมี อานาจในการพิจารณาแก้ ไข
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 (Record Date)
และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบ
ที่มีตอ่ บริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ
x

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
บัญชี 1
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัท ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้
บริษัทเข้ าทารายการ

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้ซือ้

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

ผู้ขาย

1) บริษัท พราว บีชคลับ หัวหิน จากัด (“พราว บีชคลับ”)
2) บริ ษัท พีเอ็น แคปปิ ตอล จากัด (“พีเอ็น แคปปิ ตอล”)
3) นายธงชัย บุศราพันธ์ (“นายธงชัย”)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย : ผู้ซื ้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
3.

ลักษณะของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด (“พราวด์ เรสซิเดนซ์ ”) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ผู้ซือ้

บริษัท

ทรั พย์ สินที่จะทารายการ

หุ้นสามัญทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์ จานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

ผู้ขาย

1) พราว บีชคลับ
2) พีเอ็น แคปปิ ตอล
3) นายธงชัย
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รายละเอียดการเข้ าซือ้ หุ้นจากผู้ขาย

บริษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
พราวด์ เรสซิเดนซ์ จานวน 10,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์ จาก ผู้ขาย ดังนี ้
1. บริ ษัทจะเข้ าซือ้ หุ้น สามัญ จาก พราว บีชคลับ จานวน 7,000,000
หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์
2. บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจาก พีเอ็นแคปปิ ตอลจานวน 2,999,999
หุ้น มูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 30 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์
3. บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจาก นายธงชัย จานวน 1 หุ้นมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้ นละ 100 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้ นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มูลค่าในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดจากผู
้
้ ขายเท่ากับ 4,000,000,000 บาท
ซึ่งบริ ษัทจะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าว โดยแบ่งเป็ นการชาระราคาหุ้นด้ วย
ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น จ านวนรวม 3,000,000,000 บาท โดยตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น
ดัง กล่า วมี ก ารรั บ ประกัน การใช้ เ งิ น ทัง้ จ านวนด้ ว ยการอาวัล โดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจานวนรวม 1,000,000,000 บาท
ตั๋ว สัญ ญาใช้ เ งิ น ข้ า งต้ น มี ลัก ษณะเป็ น สัญ ญาที่ คู่สัญ ญาตกลงก าหนด
ระยะเวลาในการใช้ เ งิ น ช าระราคาหุ้น โดยมี ก ารรั บ ประกัน การใช้ เ งิ น ทัง้
จานวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศไทยข้ างต้ น ทัง้ นี ้ ตั๋ว
สัญญาใช้ เงินข้ างต้ นไม่มีลกั ษณะเป็ นตราสารหนี ้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท (ฉบับ
ประมวล) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
ทังนี
้ ้ ณ วันที่บริ ษัท และผู้ขายเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์
(“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น
บริษัทตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้าประกัน
(Bank Guarantee) ซึ่ง ออกโดยสถาบัน การเงิ น จ านวนรวม 200,000,000
บาท ให้ แก่ผ้ ขู าย และผู้ขายตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่ง
มอบหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) ซึง่ ออกโดยสถาบันการเงินจานวน
รวม 200,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จาก
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พราว บี ช คลับ จ านวน 140,000,000 บาท และหนัง สื อ ค า้ ประกัน (Bank
Guarantee) จาก พีเอ็นแคปปิ ตอลจานวน 60,000,000 บาท) ให้ แก่บริ ษั ท
โดยแต่ ล ะฝ่ ายจะด าเนิ น การคื น หนั ง สื อ ค า้ ประกั น ที่ ส่ ง มอบเพื่ อ เป็ น
หลักประกันสัญญาให้ แก่อีกฝ่ ายหนึ่งในวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
วันที่การซือ้ ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่
จะจัดขึ ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่ มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดย
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 47.35 ซึง่ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ตาม
เกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบการเงิ นรวมของบริ ษัทที่ ได้ รับ การ
ตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทนารายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทาธุรกรรม
ซึง่ ได้ แก่
(1) รายการที่ บริ ษัท พรี โม่ พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชั่น จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เช่าที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ 219896 เป็ นที่ตงของ
ั ้ โครงการ Portobello Mall เป็ นระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าที่ดินและงบลงทุน
เป็ นเงิน 41,630,000 บาท ซึง่ คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 0.62 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบการเงิ น รวมของบริ ษั ทที่ ไ ด้ รั บ การ
ตรวจสอบและสอบทานจากผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
(2) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซื ้อที่ดินรวม 13 โฉนด เนื ้อที่รวม 2-131 ไร่ รวมเป็ นเงินจานวน 153,500,000 บาท โดยยังไม่รวมงบประมาณสาหรับการลงทุนโครงการ ซึ่ง
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่
คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชี รั บอนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท มี มติ อ นุมัติ
รายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
(3) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิน้ วัน ทองหล่อ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4086
และ 8168 เพื่อเป็ นที่ตงโครงการพั
ั้
ฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรื อเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ โดยมี
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งบประมาณสาหรั บการลงทุนโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้
เท่ากับร้ อยละ 25.52 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2560)
(4) รายการที่บริ ษัท ออริ จิน้ วัน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อนุมตั ิงบประมาณสาหรับการลงทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ ชื่อโครงการ “Holiday Inn & Suites Siracha
Laemchabang” จานวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ
14.94 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
รวมมูลค่ารายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 90.70
เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่า เท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทประเภทที่ 1 ของประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องดาเนินการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทในการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ โดยต้ องได้ รับเสียงอนุ มตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรม
นอกจากนี ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวยังถือเป็ นรายการการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ น ของบริ ษัท ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ บริษัทมีหน้ าที่จดั ให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนธุรกิจโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิการซื ้อหุ้นจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ได้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีสว่ นได้ เสียพิเศษด้ วย
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท ดังนัน้ จึงไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
3.2 การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ
สูตรในการคานวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
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1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทจะซื ้อหุ้น x มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
บริษัทที่จะขายหุ้น ) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทผู้ซื ้อ

2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติหลังหักภาษี

= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทจะซื ้อหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของ
บริษัทที่จะขายหุ้น ) x 100 / กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริษัทผู้ซื ้อ

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่าหุ้นสามัญที่ต้องชาระ / มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทผู้ซื ้อ) x
100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็ น
การตอบแทนการได้ ทรัพย์สินมา

= จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวนหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้ วของบริษัทผู้ซื ้อ

ขนาดรายการสามารถคานวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

( 559.10 x 100% ) x 100

19.20 %

2,915.32
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก พราวด์ เรสซิ
เดนซ์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จะขายหุ้น มีขาดทุนสุทธิ
เนื่องจาก อยูใ่ นช่วงพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

( 4,000 x 100% ) x 100

-

47.35 %

8,447.94
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียน
ออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้
ทรัพย์สินมา

-

-

หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการทีร่ ะบุขา้ งต้น ใช้ตวั เลขที ป่ รากฏในงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินทีไ่ ด้มา คือ ราคาซื ้อหุน้ สามัญทัง้ หมดของ พราวด์ เรสซิ เดนซ์ จานวน 4,000,000,000 บาท
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4.

รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
ชื่อบริษัท

บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจให้ เช่า ขาย ซื ้อ และดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

วันจดทะเบียน

28 กุมภาพันธ์ 2556

สินทรั พย์ ท่ ีได้ มา

หุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริษัท พราวด์ เรสซิเดนท์ จากัด จานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,000,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

1,000,000,000 บาท

กรรมการ

1. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ
2. นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ
3. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
4. นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
5. นายพสุ ลิปตพัลลภ
6. นางสาวอัครวรรณ เจริญผล
7. นางสาวอัจฉรา มานะประโยชน์
8. นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี
9. นางนุ่น ทวีศรี
10. นายธงชัย บุศราพันธ์/

สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

สินทรัพย์รวม

7,310.56

5,766.90

4,681.38

หนี ้สินรวม

6,751.46

5,119.29

3,795.11

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

1,000.00

1,000.00

1,000.00

กาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

(440.90)

(352.39)

(113.73)

559.10

647.61

886.27

3.77

3.01

2.17

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
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ค่าใช้ จ่ายรวม

105.01

291.72

53.41

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(88.51)

(238.66)

(49.34)

(8.85)

(23.87)

(4.93)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ : ข้ อมูลข้ างต้ นมาจากงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 (ทังนี
้ ้ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ปรากฏข้ อมูลขาดทุนสุทธิ และขาดทุนต่อหุ้น เนื่องจาก พราวด์ เรสซิเดนซ์ ยังไม่มีการ
รับรู้รายได้ จากการที่โครงการของบริษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา)
ทังนี
้ ้ พราวด์ เรสซิเดนซ์ มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนาจานวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ
1
2
3

หัวข้ อ
ชื่อโครงการ
พื ้นที่ขาย
มูลค่าโครงการ

4

จานวนห้ อง

5

ความคืบหน้ าโครงการ

รายละเอียด
พาร์ ค 24
77,000 ตารางเมตร
17,000 ล้ านบาท (มูลค่า Backlog ประมาณ 10,900 ล้ านบาท) แบ่งเป็ น
เฟส 1 : 5,900 ล้ านบาท (มูลค่า Backlog ประมาณ 4,500 ล้ านบาท)
เฟส 2 : 11,100 ล้ านบาท (มูลค่า Backlog ประมาณ 6,400 ล้ านบาท)
2,072 ห้ อง แบ่งเป็ น
เฟส 1 : 832 ห้ อง (ไม่รวมห้ องชุดเพื่อการพาณิชย์ จานวน 4 ห้ อง)
เฟส 2 : 1,240 ห้ อง
เฟส 1 : อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง โดยความคืบหน้ างานก่อสร้ างประมาณ 70%
เฟส 2 : อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง โดยความคืบหน้ างานก่อสร้ างประมาณ 35%

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
บริษัท พราว บีชคลับ หัวหิน จากัด *

บริษัท พีเอ็น แคปปิ ตอลจากัด **

70% (7,000,000 หุ้น)

30% (2,999,999 หุ้น)

บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด
* โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว บีชคลับ หัวหิน จากัด
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ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.

นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ

19,600

98.00

2.

นางสาวอัครวรรณ เจริญผล

200

1.00

3.

นางสาวอัจฉรา มานะประโยชน์

200

1.00

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
** โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอ็น แคปปิ ตอล จากัด
ผู้ถือหุ้น
1.

นายธงชัย บุศราพันธ์

10,200

51.00

2.

นางนุ่น ทวีศรี

9,600

48.00

3.

นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี

200

1.00

หมายเหตุ: ข้ อมูลปิ ดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
100% (10,000,000 หุ้น)

บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขของการชาระเงิน
บริษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ขาย ดังนี ้
1)

บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจาก พราว บีชคลับ จานวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็ นมูลค่า 2,800,000,000 บาท

2)

บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจาก พีเอ็น แคปปิ ตอล จานวน 2,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็ นมูลค่า 1,199,999,600 บาท

3)

บริษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจาก นายธงชัย จานวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ
400 บาท รวมเป็ นมูลค่า 400 บาท

รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 4,000,000,000 บาท
มูลค่าเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ เท่ากับ 4,000,000,000 บาท โดยบริ ษัทเข้ าซื ้อ
หุ้นในราคาหุ้นละ 400 บาท ซึง่ เป็ นมูลค่าที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น อนึ่ง ราคาซื ้อขายหุ้นที่ค่สู ญ
ั ญา
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ตกลงกันได้ มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่างบริ ษัทและผู้ ขาย โดยอ้ างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ วิธีการประเมิน
มูลค่าด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Valuation) ซึง่ จัดทาโดยอ้ างอิงสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
และการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึ กษาของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่าง 3,900 – 4,200 ล้ านบาท
ซึ่งการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญดังกล่าว บริ ษัทจะได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน และโครงการพาร์ ค 24 ที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึง ที ม
ผู้บริหาร ของโครงการพาร์ ค 24 ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การพัฒนาโครงการพาร์ ค 24 เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเสร็จสมบูรณ์
สาหรับเงื่อนไขการชาระเงิน บริษัทจะชาระราคาหุ้นรวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 4,000,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นการชาระ
ราคาหุ้นด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ ค ้าประกันการใช้ เงินด้ วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จานวน 3,000,000,000
บาท และเงินสดจานวน 1,000,000,000 บาท ณ วันที่บริษัทและผู้ขายกาหนดให้ การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ ภายหลังจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัท ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้ าทารายการ
บริษัท ดังนี ้
1)

2)

การชาระราคาหุ้นให้ แก่ พราว บีชคลับ
-

ชาระด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 700,000,000 บาท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินในวันที่ 3 ตุลาคม
2560 โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย

-

ชาระด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 700,000,000 บาท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินในวันที่ 3 มกราคม
2561 โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย

-

ชาระด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 700,000,000 บาท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินในวันที่ 2 เมษายน
2561 โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย

-

ชาระด้ วยเงินสดจานวน 700,000,000 บาท

การชาระราคาหุ้นให้ แก่ พีเอ็น แคปปิ ตอล
-

ชาระด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 300,000,000 บาท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินในวันที่ 3 ตุลาคม
2560 โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย

-

ชาระด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 300,000,000 บาท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินในวันที่ 3 มกราคม
2561 โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย

-

ชาระด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 300,000,000 บาท ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินในวันที่ 2 เมษายน
2561 โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
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3)

ชาระด้ วยเงินสดจานวน 299,999,600 บาท

การชาระราคาหุ้นให้ แก่ นายธงชัย
-

ชาระด้ วยเงินสดจานวน 400 บาท

ทังนี
้ ้ ณ วันที่บริษัท และผู้ขายเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น บริษัทตก
ลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน จานวน
รวม 200,000,000 บาท ให้ แก่ผ้ ขู าย และผู้ขายตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค ้าประกัน (Bank
Guarantee) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินจานวนรวม 200,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จาก
พราว บี ช คลับ จ านวน 140,000,000 บาท และหนั ง สื อ ค า้ ประกั น (Bank Guarantee) จาก พี เ อ็ น แคปปิ ตอล จ านวน
60,000,000 บาท) ให้ แก่บริ ษัท โดยแต่ละฝ่ ายจะดาเนินการคืน หนังสือค ้าประกันที่ส่งมอบเพื่อเป็ นหลักประกันสัญญาให้ แก่อีก
ฝ่ ายหนึง่ ในวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
6.

มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา

บริษัทจะได้ มาซึง่ หุ้นสามัญทังหมดของ
้
พราวด์ เรสซิเดนท์ จานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็ นมูลค่า 4,000,000,000 บาท โดยภายหลังจากบริษัทเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
พราวด์ เรสซิ
เดนท์ ดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของพราวด์
้
เรสซิเดนซ์
การเข้ าทาธุรกรรมมีราคาเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมด
้
จานวน 4,000,000,000 บาท เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
ของบริษัทประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน โดยคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 47.35
ซึง่ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์
ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ทังนี
้ ้ เมื่อบริษัทนารายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทาธุรกรรม
ซึง่ ได้ แก่
(1) รายการที่ บริ ษัท พรี โม่ พร็ อพเพอร์ ตี ้ โซลูชั่น จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เช่าที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ 219896 เป็ นที่ตงของ
ั ้ โครงการ Portobello Mall เป็ นระยะเวลา 3 ปี รวมค่าเช่าที่ดินและงบลงทุน
เป็ นเงิน 41,630,000 บาท ซึง่ คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 0.62 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบการเงิ น รวมของบริ ษั ทที่ ไ ด้ รั บ การ
ตรวจสอบและสอบทานจากผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
(2) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซื ้อที่ดินรวม 13 โฉนด เนื ้อที่รวม 2-131 ไร่ รวมเป็ นเงินจานวน 153,500,000 บาท โดยยังไม่รวมงบประมาณสาหรับการลงทุนโครงการ ซึ่ง
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่
คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจาก
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ผู้สอบบัญชี รั บอนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท มี มติ อ นุมัติ
รายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
(3) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิน้ วัน ทองหล่อ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4086
และ 8168 เพื่อเป็ นที่ตงโครงการพั
ั้
ฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรื อเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ โดยมี
งบประมาณสาหรั บการลงทุนโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้
เท่ากับร้ อยละ 25.52 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2559)
(4) รายการที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น วัน จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อนุมตั ิงบประมาณสาหรับการลงทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ ชื่อโครงการ “Holiday Inn & Suites Siracha
Laemchabang” จานวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซึ่งคานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ
14.94 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิรายการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
รวมมูลค่ารายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 90.70
เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่าเท่ากับ 50 หรื อสูงกว่าแต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
ของบริ ษั ท ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ ม าหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน บริ ษั ทจึงมี หน้ า ที่ ต้ องดาเนิ น การเปิ ด เผย
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทในการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ โดยต้ องได้ รับเสี ยงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรม
นอกจากนี ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวยังถือเป็ นรายการการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัท เอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทมีหน้ าที่
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนธุรกิจโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิการซื ้อหุ้นจะต้ องได้ รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ได้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัท ดังนัน้ จึงไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และดาเนินการแต่งตัง้
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ ความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยบริษัทได้ แต่งตัง้ บริษัท
แอดไวซอรี่ พลัส จากัด เป็ นที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าสิง่ ตอบแทนจะเป็ นไปตามการตกลงร่วมกันของบริษัท และผู้ขาย ซึง่ จะเป็ นไปตามสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ที่ผ้ ขู ายเสนอขาย เป็ นราคาที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้ รับในอนาคต
8.

ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท

บริ ษัทจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ การแข่งขัน จากการขยายเข้ าสูต่ ลาดคอนโดมีเนียมระดับบน
ซึ่งจะช่วยสร้ างการรับรู้ และความเชื่อถือของกลุ่มลูกค้ าระดับบนที่มีต่อกลุ่มบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น และสามารถขยายฐานลูกค้ าไปยัง
ลูกค้ าระดับบน ลูกค้ ากลุ่มนักลงทุน และลูกค้ าชาวต่างชาติ ได้ อย่างรวดเร็ ว รวมทังได้
้ สร้ างสัมพันธ์ กบั กลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่
อีกทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ และบุคคลากรของกลุม่ บริ ษัทฯ จะมีโอกาสเรี ยนรู้ในการพัฒนาโครงการระดับบนจากประสบการณ์ผ้ บู ริ หาร
และทีมงานผู้พฒ
ั นาโครงการ ซึง่ จะรับผิดชอบการดาเนินโครงการไปจนสิ ้นสุด และยังมีสญ
ั ญาบริ หารโครงการให้ บริ ษัทฯ ต่อไป
อีกอย่างน้ อย 1 โครงการ ซึง่ ยังส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการต่อไป
ส่วนในด้ านการทากาไรของกลุม่ บริ ษัทฯ จากการเข้ าซื ้อกิจการซึง่ มีมลู ค่าโครงการประมาณ 17,000,000,000 บาท และ
มี ลูก ค้ า ท าสัญ ญาจะซื อ้ จะขายห้ อ งชุด แล้ ว (Backlog) เป็ น มูล ค่า ประมาณ 10,000,000,000 บาท ซึ่ง จะมี ก ารรั บ รู้ รายได้
ต่อเนื่องในช่วงปี 2017-2020 ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถขยายฐานรายได้ และ ขยายฐานกาไรได้ เพิ่มขึ ้นจากแผนดาเนินการ
เดิม โดยยังคงคานึงถึงการรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนให้ ได้ ตามเกณฑ์ข้อกาหนดของหุ้นกู้และสถาบันการเงิน
9.

แหล่ งที่มาของเงินทุนสาหรั บทารายการ

การชาระเงินของบริษัทเพื่อตอบแทนการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินข้ างต้ น เป็ นมูลค่ารวมประมาณ 4,000,000,000 บาทดังกล่าว
ข้ างต้ น มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยแบ่งเป็ นการชาระราคาหุ้นด้ วยตัว๋
สัญญาใช้ เงินจานวน 3,000,000,000 บาท โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงินทังจ
้ านวนด้ วยการอาวัลโดย
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจานวน 1,000,000,000 บาท
10.

เงื่อนไขที่จะต้ องมีการปฏิบัตใิ ห้ สาเร็จก่ อนเข้ าทารายการ

การทารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป และการซื ้อหรื อ
รับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยบริ ษัทจะเข้ าทารายการดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ดังกล่าว และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องทังหมดเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า รายการการได้ มาซึ่ งหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ ข้ างต้ น เป็ นการเข้ าทารายการที่มี
ความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อ กลุ่มบริ ษัทฯ เนื่องจาก กลุม่ บริ ษัทฯ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
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การแข่งขัน และเป็ นโอกาสในการขยายเข้ าสูต่ ลาดคอนโดมีเนียมระดับบน ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถขยายฐานรายได้ และ
ขยายฐานกาไรได้ เพิ่มขึ ้นจากแผนดาเนินการเดิม นอกจากนี ้ยังเป็ นเป็ นโอกาศอันดีในการได้ สร้ างสัมพันธ์กบั กลุม่ พันธมิตรธุรกิจ
ใหม่ อีกทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ และบุคคลากรของกลุม่ บริ ษัทฯ จะมีโอกาสเรี ยนรู้ในการพัฒนาโครงการระดับบนจากประสบการณ์ของ
กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของพราวด์ เรสซิเดนซ์ ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ พันธมิตรธุรกิจใหม่ของบริษัท ผู้บริหารและทีมงานผู้พฒ
ั นาโครงการ ซึง่ จะ
รับผิดชอบการดาเนินโครงการไปจนสิ ้นสุด และยังมีสญ
ั ญาบริ หารโครงการให้ บริ ษัทฯ ต่อไปอีกอย่างน้ อย 1 โครงการ ซึ่งยัง
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการต่อไป]
12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
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ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2560 ("ที่ประชุม") ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้ แก่ บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) คือ นางจรัส พิม พ์ ลิป ตพัล ลภ (“นางจรั ส พิม พ์ ”) นายธงชัย บุศ ราพัน ธ์
(“นายธงชัย”) และนางนุ่น ทวีศรี (“นางนุ่ น”) (รวมเรี ยกว่า "บุคคลในวงจากัด ") ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 999,999,998.88 บาท
บริ ษัทขอแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บุคคลในวงจากัด
ดังต่อไปนี ้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออก
ใหม่ และการกาหนดราคาตลาด
1.1 รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท ดังนี ้
1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ นาง
จรัสพิมพ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 700,000,002.91 บาท และ
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 12,179,576หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ให้ แก่
นายธงชัย ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 150,000,004.14 บาท
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่
นางนุ่น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 149,999,991.83 บาท

โดยราคาเสนอขายหุ้ น ละ 12.3157 บาทดัง กล่า ว เป็ น ราคาที ่ไ ม่ต่า กว่า มูล ค่า หุ้ น ที ่ต ราไว้ ข อง
บริ ษัท และเป็ น ราคาที่ไ ม่ต่า กว่า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด
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ทัง้ นี ้ ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื อ้ ขายถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก ของหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระ
ต่อที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 เพื่ อขออนุมัติให้ บ ริ ษั ทเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน คื อ
ระหว่างวัน ที่ 24 เมษายน 2560 ถึ ง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเท่ ากับ 10.7367 บาท (ข้ อ มูล จาก
SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ในการนี ้ การเสนอขายจะขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการเข้ าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน
ระหว่างบริ ษัทฯ และบุคคลในวงจากัด ("สัญญาการเข้ าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน ") โดยหน้ าที่ในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ลงทุนขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็ จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะระบุในสัญญาจองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนซึง่ เป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปสาหรับธุรกรรมการจองซื ้อหุ้น
1.2 การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
มูลค่ารวมของผลตอบแทนสาหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจากัด อัน
เป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่ราคา 12.3157 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น
มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 999,999,998.88 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าว กาหนดโดยพิจารณาจากมูลค่า
สินทรัพย์ ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ โอกาสในการเติบโตและประสบการณ์ในการบริ หารธุรกิจ
ของบริ ษัท รวมทังการประเมิ
้
นโดยวิธีเปรี ยบเทียบในตลาด (Peer Comparison)
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายที่ 12.3157 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม โดยราคา
ดังกล่าวมีสว่ นเพิ่มเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริ ษัทปรับปรุงด้ วย
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
1.3 การกาหนดราคาตลาด
บริ ษัทกาหนดราคาเสนอขายที่ 12.3157 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญาภายใต้
สัญญาซื ้อขายหุ้น อนึ่ง ราคาซื ้อขายหุ้นที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันได้ มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่าง
บริ ษัทและผู้ซื ้อ โดยอ้ างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ วิธีการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discount Cash Flow Valuation) ซึ่งจัดทาโดยอ้ างอิ งสมมุติฐานจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารและการ
ตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาของบริ ษัท ซึง่ ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการ
อนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยนา้ หนักของหุ้นสามัญของ
บริ ษั ท ที่ ซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยย้ อ นหลัง 15 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นที่ วัน ที่
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติให้ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ อนุมัติก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
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ดังกล่าวซึ่งเป็ นช่วงระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 10.7367 บาทต่อ
หุ้น
หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริ ษัทก่อนวันที่ผ้ ลู งทุนจะชาระค่าหุ้น (ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มี
การซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริ ษัทมีหน้ าที่ห้ามมิให้ บคุ คลในวงจากัดขาย
หุ้นทังหมดภายในระยะเวลา
้
1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
โดยหลังจากวัน ที่ ห้ ุน ดังกล่า วเริ่ ม ท าการซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ให้ บุคคลในวงจากัด สามารถทยอยขายหุ้นดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของ
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ได้ รับ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุ นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจากัด วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน แผนการใช้
เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
2.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจากัด
บริ ษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นักลงทุนที่จะสามารถเข้ ามาเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางธุรกิจ (synergy) ได้ รวมถึงเป็ นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงิน
ที่ดีด้วย
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของนางจรัสพิมพ์และนายธงชัยซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด มีดงั นี ้
ลาดับ
1

รายชื่อ
นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ

ข้ อมูลของบุคคลในวงจากัด
อาชีพปั จจุบนั : นักธุรกิจ
สถานที่ทางาน: บริ ษัท พราว เรี ยล เอสเตท จากัด
ตาแหน่ง: ประธานกรรมการ

2

นายธงชัย บุศราพันธ์

อาชีพปั จจุบนั : นักธุรกิจ
สถานที่ทางาน: บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด
ตาแหน่ง: ประธานกรรมการบริ หาร

3

นางนุ่น ทวีศรี

อาชีพปั จจุบนั : นักธุรกิจ
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สถานที่ทางาน: บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด
ตาแหน่ง: กรรมการ

2.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลในวงจากัดและบริษัท
ก่อนการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บุคคลในวงจากัดไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ บริ ษัท แต่ภายหลังการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน บุคคลในวงจากัดจะมีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยนางจรัสพิมพ์ จะถือหุ้นจานวน
56,838,020 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 3.50 ของทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท นายธงชัย จะถื อ หุ้น จ านวน
12,179,576 หุ้น คิ ดเป็ น ร้ อยละ 0.75 ของทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และนางนุ่น จะถื อ หุ้ น จ านวน
12,179,575 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท รวมกันทังหมดเท่
้
ากับร้ อยละ 5
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
นายธงชัย และนางนุ่น เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกันเนื่องจากเป็ นคู่สมรส ส่วนนางจรัสพิมพ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ ใดๆ และไม่เป็ นบุคคลที่มีค วามเกี่ยวข้ องกันกับนายธงชัย และนางนุ่น ทังนี
้ ้ บุคคลทัง้ 3
ไม่ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด
2.3 วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน
เพื่อใช้ สาหรับการลงทุนซื ้อที่ดิน ประมาณร้ อยละ 30 ของการเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือใช้ สาหรับเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน และ/หรื อ ชาระคืนหนี ้สินบางส่วน นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ยัง
เป็ นการสร้ างกลุ่ม พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในด้ า นการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และ
ความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัททังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่ราคาดังกล่าวข้ างต้ น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
3.1 ผลกระทบต่ อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)
= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย.

4

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

= 10.7367 – 10.8157
10.7367
= ร้ อยละ -0.74
ราคาตลาดก่ อ นการเสนอขาย อ้ า งอิ ง ราคาซื อ้ ขายถั ว เฉลี่ ย น า้ หนั ก ของหุ้ น ของบริ ษั ท ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย 15 วันทาการติดต่อ กัน ก่ อ นวันที่ คณะกรรมการมี ม ติให้ น าเสนอต่อ ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 คือระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง
จะเท่ากับ 10.7367 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย คานวณจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุ้นเพิ่มทุน x ราคา
เสนอขาย)
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน)
= (1,542,740,814 x 10.7367) + (81,197,171 x 12.3157)
(1,542,740,814+81,197,171)
= 10.8157 บาทต่อหุ้น
ภายหลังการเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด ไม่ส่งผลให้ เกิ ดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด
3.2 ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Controlled Dilution)
=

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
_____
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน
= _____ 81,197,171_______
(1,542,740,814 + 81,197,171)
= ร้ อยละ 5
ภายหลังการเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดส่งผลให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control
Dilution) ในอัตราร้ อยละ 5
3.3 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution)
=

กาไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย – กาไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย
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=
=

กาไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย
0.111 – 0.106
0.111
ร้ อยละ 5

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
4.1 เหตุผลและความจาเป็ นในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
ขณะนี ้บริ ษัทมีความต้ องการเงินทุนสาหรับการขยายกิจการ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความเห็นว่าการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บุคคลในวงจากัด จะทาให้ บริ ษัท เพิ่มทุนได้
ภายในระยะเวลาอันสัน้ เมื่อเทียบกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน ซึง่ มีหลักเกณฑ์ที่
มากกว่า ใช้ ระยะเวลาที่นานกว่า และมีต้นทุนการดาเนินการที่สงู กว่า นอกจากนัน้ การเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนให้ แก่ ประชาชนหรื อ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทอาจมีความไม่แน่นอนว่า บริ ษัท อาจจะไม่
สามารถระดมเงิน ทุน จากประชาชน หรื อ ได้ รับ การจองซื อ้ หุ้น เต็ ม จ านวนจากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ภ ายใน
ระยะเวลาที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็นว่าธุรกรรมนี เ้ ป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษั ท ไม่ เพี ยงแต่ในด้ านความ
ยืดหยุ่นทางการเงิน แต่ยงั เป็ นประโยชน์ตอ่ การขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตอีกด้ วย ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
บุคคลในวงจากัดซึง่ บริ ษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ จะเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของบริ ษัท อีกทังยั
้ ง
เป็ นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว
4.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่บริษัท ได้ รับจากการเสนอขาย
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายจะถูกนาไปใช้ สาหรับการขยายธุรกิจ
ของบริ ษัทและรองรับแผนพัฒนาโครงการของกลุม่ บริ ษัทในอนาคตได้
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีท่ ีเงินได้ จาก
การเสนอขายหุ้ น ไม่ ค รอบคลุ ม งบประมาณทั ง้ หมดที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการด าเนิ น การตาม
โครงการ
ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ ศกึ ษาความจาเป็ นของการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ บริ ษัท เนื่องจากเงินเพิ่ม
ทุนที่บริ ษัทจะได้ รับ บริ ษัทจะนามาเป็ นเงินทุนเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการในอนาคตของกลุ่มบริ ษัท
และรองรับการขยายตัวของกลุม่ บริ ษัท
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การดาเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ช่วยสนับสนุนโอกาสในการขยายธุรกิจ
และเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่กลุม่ บริ ษัท อีกทังช่
้ วยให้ มีโครงสร้ างเงินทุนแข็งแรงขึ ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่
เพิ่มขึ ้น
5. ผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริหารงาน
หลังการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท นางจรัสพิมพ์จะมีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในสัดส่วนร้ อยละ
3.5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจดทะเบียน และภายใต้ สญ
ั ญาการลงทุนใน
หุ้น นางจรัสพิมพ์จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท จานวน 1 คน โดยจะต้ อ ง
ได้ รั บ การอนุม ัต ิจ ากที ่ป ระชุม ผู้ ถ ื อ หุ้ น เพื ่อ เพิ ่ม จ านวนกรรมการ และแต่ง ตั ้งกรรมก ารใหม่ และ
คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจ ารณาแต่งตั ้งบุค คลซึ่ง เป็ น ตัว แทนของนางจรัส พิม พ์เป็ น กรรมการใหม่ข อง
บริ ษัทต่อไปทังนี
้ ้ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บุคคลในวงจากัด จะมีสิทธิ ในการออกเสียงเท่าเทียมกับ ผู้ถือ
หุ้นรายอื่นๆ ของบริ ษัท
6. เหตุผลและประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัทจะได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากประสบการณ์
และความเชี่ ยวชาญในด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ของผู้ถือหุ้นรายใหม่ นอกจากนี ้ ฐานะทางการเงินที่
มัน่ คงของบริ ษัทหลังการเพิ่มทุนจะช่วยส่งผลให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น โดยไม่มีผลกระทบในด้ านลบ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท
7. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
บริ ษัทต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท และได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเพื่อจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
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8. โครงสร้ างการถือหุ้นโดยเปรี ยบเทียบก่ อนและหลังการเพิ่มทุน
8.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทก่อนการเพิ่มทุน เป็ นดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

330,115,497

29.96

2.

นางอารดา จรูญเอก

205,448,831

18.64

3.

นายนเรศ งามอภิชน

96,000,000

8.71

4.

นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล

58,700,000

5.33

5.

บริ ษัท ทุนพีรดา จากัด

55,000,000

4.99

6.

ด.ญ. รดา จรูญเอก

48,399,981

4.39

7.

ด.ช. พีระ จรูญเอก

48,399,981

4.39

8.

THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED

47,442,800

4.31

9.

N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

25,000,000

2.27

10.

บริ ษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)

17,706,400

1.61

11.

นายวรวุฒิ อัจฉริ ยศรี พงศ์

11,933,616

1.08

12.

นางวารุณี ชลคดีดารงกุล

9,300,000

0.84

หมายเหตุ: ข้ อมูลปิ ดสมุดทะเบียนเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งเป็ นการปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด
ของบริ ษัท
8.2 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทหลังการเพิ่มทุน เป็ นดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

330,115,497

29.96

2.

นางอารดา จรูญเอก

205,448,831

18.64

3.

นายนเรศ งามอภิชน

96,000,000

8.71

4.

นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล

58,700,000

5.33

5.

บริ ษัท ทุนพีรดา จากัด

55,000,000

4.99

6.

ด.ญ. รดา จรูญเอก

48,399,981

4.39
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

7.

ด.ช. พีระ จรูญเอก

48,399,981

4.39

8.

THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED

47,442,800

4.31

9.

นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ

56,838,020

3.50

10.

N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

25,000,000

2.27

11.

บริ ษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)

17,706,400

1.61

12.

นายธงชัย บุศราพันธ์

12,179,576

0.75

13.

นางนุ่น ทวีศรี

12,179,575

0.75

9. คารั บรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ดังกล่าว เกิดความความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริ ษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และหากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้ เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ ไปโดยมิ
ชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ ใช้ ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูล
ของบุคคลในวงจากัด และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจากัดเป็ นนักลงทุนที่มีศกั ยภาพ และสามารถลงทุนใน
บริ ษัทได้ จริ ง
คณะกรรมการบริ ษัทจะรับผิดชอบต่อข้ อมูลที่เปิ ดเผยในสารสนเทศฉบับนี ้ และคณะกรรมการบริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในลักษณะใดๆ เท่าที่พงึ จะทราบได้
ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ข้ อความที่แก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน ้าเงินและขีดเส้ นใต้
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ข้ าพเจ้ า บริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอรายงานมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีมติให้ ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน 114.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 780,791,954.50 บาท เป็ น 780,791,840 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นที่
ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จานวน 229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายอีกจานวน 18,842,866 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นสาหรับรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้น และบริ ษัทไม่ต้องดาเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายดังกล่าว) ก่อนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มี ม ติ ให้ ด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน
40,598,585.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็ น 1,561,583,680
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็ น
1,642,780,851 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

 แบบก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้
เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ

81,197,171

-

-

มูลค่ าที่ตรา
ไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.50
-

รวม
(บาท)
40,598,585.50
-
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญจานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จานวนหุ้น
(หุ้น)

1. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ

อัตราส่ วน
(เดิม :
ใหม่ )
56,838,020
-

2. นายธงชัย บุศราพันธ์

12,179,576

-

12.3157

โปรดดู
หมายเหตุ (1)

3. นางนุ่น ทวีศรี

12,179,575

-

12.3157

โปรดดู
หมายเหตุ (1)

จัดสรรให้ แก่

หมายเหตุ

(1)

(2)

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
12.3157

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชาระ
เงินค่ าหุ้น
โปรดดู
หมายเหตุ (1)

หมายเหตุ
โปรดดู
หมายเหตุ
(2)
โปรดดู
หมายเหตุ
(2)
โปรดดู
หมายเหตุ
(2)

ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ
การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่ า ว รวมทัง้ ด าเนิ น การต่ า งๆ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจัด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ดัง กล่ า ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุ ญ าตต่ า งๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคา
ขออนุญ าต เอกสารและหลัก ฐานดังกล่า วต่อ หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมี อานาจในการดาเนิ นการอื่ นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับ การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาท เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
และเป็ นราคาที่ ไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
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กากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
ทังนี
้ ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ย้ อ นหลัง 15 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่
คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อขอ
อนุมตั ิให้ บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึง 16
พ ฤ ษ ภ าค ม 2560 ซึ่ ง จ ะเท่ ากั บ 10.7367 บ าท (ข้ อ มู ล จาก SETSMART ใน
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
- ไม่มี 3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ก าหนดวัน ประชุม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ในวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิ งส์ คอนเวนชั่น ห้ อ งบอลรู ม ชัน้ 3 เลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ
หุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2560 (วันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4.

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข
การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1

การขออนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

4.2

การขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

4.3

การดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ สาหรับการลงทุนซื ้อที่ดิน ประมาณร้ อยละ 30 ของการเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือ ใช้ สาหรับ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน และ/หรื อ ชาระคืนหนี ้สินบางส่วน นอกจากนี ้ ยังเพื่อเป็ นการสร้ างกลุม่ พันธมิตรธุรกิจใหม่ที่มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้ านการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ของบริ ษัททังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
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6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การประกอบธุรกิจของบริ ษัท จะได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ด้ านการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ของผู้ถือหุ้นรายใหม่ ซึ่งถื อเป็ นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ของบริ ษัทที่ มี
ผู้บริ หารและทีมงานผู้พัฒนาโครงการที่มีความสามารถ ซึ่งจะสามารถสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ า
และความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการทังในปั
้ จจุบันและในอนาคต นอกจากนี ้ ฐานะทางการเงินที่
มัน่ คงของบริ ษัท หลังการเพิ่มทุนจะช่วยส่งผลให้ บริ ษัท มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น โดยไม่มีผลกระทบใน
ด้ านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท
นอกจากนี ้ เงินเพิ่มทุนที่บริ ษัทได้ รับ บริ ษัทจะนามาเป็ นเงินทุนเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการในอนาคต
ของกลุม่ บริ ษัท และรองรับการขยายตัวของกลุม่ บริ ษัท

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและทุนสารองตามกฎหมายทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั
แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริ ษัท

7.2

ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

7.3

อื่นๆ
- ไม่มี -

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่ม
ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัท จะทาการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของบริ ษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด และได้ รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดได้

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
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ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1
2

ประชุมคณะกรรมการ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2560 (Record Date)
วัน รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

17 พฤษภาคม 2560
1 มิถนุ ายน 2560

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
จดทะเบี ย นมติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์
วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

12 กรกฎาคม 2560
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
หลังจากได้ รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3
4
5
6

2 มิถนุ ายน 2560

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ .............................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นายพีระพงศ์ จรูญเอก )
กรรมการ
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