ข่าวประชาสัมพันธ์

“ออริจนิ ้ ” ผนึกกาลัง “พราวด์ เรสซิเดนซ์ ”
เสริมแกร่ งตลาดลักซัวรี่ พร้ อมเจาะตลาดทุกเซ็กเมนต์
“ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี”้ ผนึกกาลัง “พราวด์ เรสซิเดนซ์ ” ซินเนอร์ จีธ้ ุรกิจ พัฒนาคอนโดครอบคลุม
ทุกเซ็กเมนต์ ตอบโจทย์ ผ้ ูบริโภค ดันแบ็กล็อกรวม 24,000 ล้ านบาทขึน้ แท่ นท็อป 5 ธุรกิจอสังหาฯ
เล็งพอร์ ตคอนโด Hi-End เพิ่ม 25-30% ใน 5 ปี ด้ าน “ธงชัย” ลั่นเดินหน้ าลุย PARK24 ต่ อเนื่อง ส่ ง
มอบสิ่งที่ดีท่ สี ุดให้ ผ้ ูบริโภค
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) หรื อ ORI
ผู้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ แบรนด์ ไนท์บริ ดจ์ (Knightsbridge), นอตติ ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), และเคนซิงตัน
(Kensington) กล่าวว่า บริ ษัทได้ เจรจาสร้ างความร่วมมือกับบริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด ผู้พฒ
ั นาโครงการระดับลักซัว
รี่ PARK24 เพื่ อ สร้ างความร่ ว มมื อ กัน ระยะยาวในการพัฒ นาคอนโดมิ เ นี ย ม ให้ ค รอบคลุม ทุก เซ็ ก เมนต์ ข องตลาด
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (Synergy) ระหว่างกัน
“บริ ษัทมีความเชี่ ยวชาญในการพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อเจาะตลาดพรี เมียมแมส ขณะที่พราวด์ เรสซิเดนซ์ มีความ
เชี่ ยวชาญด้ านการดีไซน์ การพัฒนาคอนโดมิ เนียมระดับไฮเอนด์ รวมถึงการเจาะตลาดผู้บริ โภคชาวต่างชาติ เราจึง
มองเห็นโอกาสร่วมกันและตัดสินใจเป็ นพันธมิตรกัน เสริ มจุดแกร่งเพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียมคุณภาพให้ ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภค
ครบทุกเซ็กเมนต์” นายพีระพงศ์ กล่าว
สาหรับรูปแบบของความร่วมมือนัน้ ต่างฝ่ ายจะเข้ าซื ้อหุ้นของกันและกัน โดยบริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท
พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด จานวน 10 ล้ านหุ้น จะชาระราคาหุ้นเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 4,000 ล้ านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ขณะเดียวกัน บริ ษัท พราวด์ เรสสิเดนซ์ จากัด ก็จะเข้ าทาการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน) จานวน 81,197,171 หุ้นเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 5% ของทุนจดทะเบียน โดยเป็ นการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ของบริ ษัท พราวด์ เรสสิเดนซ์ จากัด ได้ แก่ นางจรัสพิมพ์
ลิปตพัลลภ ประธานกรรมการ บริ ษัท พราว เรี ยล เอสเตท จากัด จานวน 3.5% นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด จานวน 0.75% และนางนุ่น ทวีศรี กรรมการ บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด
จานวน 0.75%
“ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน นางจรัสพิมพ์ จะถือหุ้น ORI จานวน 56,838,020 หุ้น คิดเป็ น 3.5%
ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท นายธงชัย จะถือหุ้นจานวน 12,179,576 หุ้น คิดเป็ น 0.75% และนางนุ่น จะถือหุ้นจานวน
12,179,576 หุ้น รวมกันสามคนเท่ากับ 5% ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท คิดเป็ นมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้นประมาณ 1,000 ล้ านบาท
และนางจรัสพิมพ์ จะมีสทิ ธิ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการของออริ จิ ้นอีก 1 คน” นายพีระพงศ์ กล่าว

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเสนอเรื่ องทังหมดเข้
้
าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
นายพีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากการดาเนินการทังหมดเสร็
้
จสิ ้น บริ ษัท จะมีแบ็กล็อกอยู่ในระดับท็อป 5 ของธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และมีแบรนด์คอนโดมิเนียมทัง้ หมด 4 แบรนด์ ได้ แก่ เคนซิงตัน นอตติง้ ฮิ ลล์ ไนท์บริ ดจ์ และ PARK
สาหรั บเจาะตลาดผู้บริ โภคใน 4 เซ็กเมนต์ โดยตังเป้
้ าจะกระจายพอร์ ตการดาเนินธุรกิจในสัดส่วนเซ็กเมนต์ละ 25%
ภายในช่วง 5 ปี
ด้ านนายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด กล่าวว่า การเป็ นพันธมิตร
กันในครัง้ นี ้ ถือเป็ นบิ๊กมูฟของวงการอสังหาริ มทรัพย์ เพราะเป็ นการผนึกกาลังกันระหว่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทังตลาด
้
แมสและตลาดไฮเอนด์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ การอยู่อาศัยที่ดีที่สดุ ให้ แก่ผ้ ูบริ โภค ขณะเดียวกัน ยังตอบโจทย์ การ
แข่งขันธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ที่ต้องมีการพัฒนาให้ ครอบคลุมทุกเซ็ กเมนต์ กระจายความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจ อีกทังเป็
้ นการรองรับการขยายตัวของภาคอสังหาริ มทรัพย์ และการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลงทุนทางด้ านสาธารณูปโภคของรัฐบาลจะทาให้ เกิดความต้ องการในที่อยูอ่ าศัย ทังจากตลาดในประเทศ
้
และ
จากนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ ามาลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย
“ภายหลังการดาเนินการต่างๆ เสร็ จสิ ้น กลุม่ บริ ษัทพราว เรสซิเดนซ์ โดยคุณจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ก็จะส่งตัวแทนเข้ าร่ วม
เป็ นหนึง่ ในคณะกรรมการของออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ และในส่วนของการบริ หารงานกิจการของบริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ ผม
และคณะผู้บริ หารของพราวด์ เรสซิเดนซ์ ทุกคนก็ยงั คงรับผิดชอบในการบริ หารตามปกติ ซึ่งโครงการ PARK24 ก็กาลังอยู่
ในขันตอนการเตรี
้
ยมพร้ อมขันสุ
้ ดท้ ายก่อนที่จะส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ รวมถึงการเตรี ยมการโครงการใหม่ในแบรนด์ PARK ที่จะ
เกิดขึ ้นบนสุดยอดทาเลใจกลางกรุงเทพมหานคร ในอนาคตอันใกล้ ” นายธงชัย กล่าว
สาหรับบริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมไฮเอนด์ PARK24 ใจกลางย่านสุขมุ วิท มูลค่า
โครงการรวมกว่า 1.7 หมื่นล้ านบาท ปั จจุบนั มีผ้ ทู าสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุดแล้ วประมาณ 1 หมื่นล้ านบาท เป็ นผู้ซื ้อ
ต่างชาติมากกว่า 5,000 ล้ านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ ตอ่ เนื่องระหว่างปี 2560-2563
ปั จจุบนั บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) มีโครงสร้ างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้ วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อการขาย (Project Development Business) พัฒนาคอนโดมิ เนียมมาแล้ วประมาณ 35 โครงการ รวมมูลค่า
โครงการประมาณ 30,000 ล้ านบาท 2.ธุรกิจที่สร้ างรายได้ หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม
เซอร์ วิสอพาร์ ตเมนท์ ค้ าปลีก 3.ธุรกิจบริ การ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื ้อ
ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ และยังมีวิสยั ทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
คุณตะวัน หวังเจริญวงศ์ (ปุ๊ ย) 083 074 2230, คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ ้ง) 081 259 8889
Email : agate_pr@hotmail.com, tawan@agatethai.com

เอกสารแนบท้ ายเพื่อสร้ างความชัดเจนสาหรับสื่อมวลชน
กรณีการผนึกกาลังระหว่ าง บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี ้ และ บจ.พราวด์ เรสซิเดนซ์
1. การผนึกกาลังกันในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ได้ อย่ างไร
ตอบ เกิดขึ ้นจากการที่ผ้ บู ริหารทัง้ 2 บริษัท คือ บมจ.ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ และ บจ.พราวด์ เรสซิเดนซ์ มี
วิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจที่ตรงกัน คือ การต้ องการสร้ างการเติบโตของธุรกิจของทัง้ 2 องค์กร ซึง่ การ
ร่วมมือกันในครัง้ นี ้ ส่งผลให้ ออริจิ ้นได้ มีโครงการระดับ Hi-end ในทันที ซึง่ ส่งผลให้ บมจ.ออริจิ ้น พร็อพ
เพอร์ ตี ้ สามารถมีสินค้ าครอบคลุมทุก segment ทังยั
้ งขยายฐานลูกค้ าซึง่ ได้ กลุม่ ลูกค้ าระดับบน และ
ลูกค้ าต่างชาติเข้ ามาอยูใ่ น port ด้ วย ในขณะเดียวกันก็เป็ นข้ อดีของทางพราวด์ เรสซิเดนซ์ ที่บริษัทได้ เพิ่ม
ความเติบโตในด้ านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพิ่มเติมจากตลาดไฮเอนด์ ที่บริ ษัทมีความชานาญอยู่
แล้ ว
ถือว่าความร่วมมือในครัง้ นี ้เป็ นการต่อยอดธุรกิจของทัง้ 2 บริษัท ให้ เติบโตยิ่งๆ ขึ ้นไป
2. รายละเอียดในการร่ วมมือกันในครัง้ นีม้ ีรายละเอียดอย่ างไรบ้ าง
ตอบ เรี ยกว่าเป็ นการร่วมมือกันทางธุรกิจ เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขที่ทงั ้ 2 บริษัทได้ รับผลประโยชน์ และต่อ
ยอดทางธุรกิจของทังคู
้ ่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ บมจ.ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ เข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท
พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากัด จานวน 10,000,000 หุ้น ซึง่ เป็ นอัตรา ร้ อยละ 100 ของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ จาก
ผู้ถือหุ้นเดิม ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1) บริษัท พราว บีชคลับ หัวหิน จากัด
2) บริษัทพีเอ็นแคปปิ ตอล จากัด
และ 3)คุณธงชัย บุศราพันธ์
โดยมีราคาเข้ าซื ้อหุ้น ทังหมด
้
จานวน 4,000,000,000 บาท (“ราคาหุ้น”) ซึง่ บมจ.ออริ จิ ้น ฯ จะ
ชาระราคาหุ้น รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 4,000,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นการชาระราคาหุ้นด้ วยตัว๋ สัญญา ใช้
เงิน จานวน 3,000,000,000 บาท โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้ เงิน ทังจ
้ านวนด้ วย
การอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเงินสดจานวน 1,000,000,000 บาท ในขณะเดียวกัน
กลุม่ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ ก็จะเข้ าทาการซื ้อหุ้นสามัญของบมจ. ออริจิ ้น ฯ ในมูลค่า 1,000,000,000
บาท คิดเป็ นจานวน 5% ของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุน
3.

ดีลในครัง้ นีม้ ีเรื่องของการเพิ่มทุนเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิ่ม
ทุน จาก 780,791,954.50 บาท เป็ น 821,390,540 บาท

ตอบ เราได้ ความเห็นชอบในการอนุมตั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท อีก 40,598,585.50 บาท จากเดิม
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 780,791,954.50 บาท แบ่งออกเป็ น1,561,583,909 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 821,390,540 บาท แบ่งออกเป็ น 1,642,781,080 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จานวน 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ให้ ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (PrivatePlacement)
จานวน ทังหมดหมด
้
81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ดังนี ้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 56,838,020 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่
นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ในราคาหุ้น ละ 12.3157 บาทรวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 700,000,002.91 บาท
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 12,179,576 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่
นายธงชัย บุศราพันธ์ ในราคาหุ้น ละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 150,000,004.14 บาท
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่
นางนุ่น ทวีศรี ในราคาหุ้น ละ 12.3157 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 149,999,991.83 บาท
จากการเพิ่มทุนและมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาใหม่เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บจ.พราวด์ เรสซิเดนซ์ จานวนเงิน
1,000,000,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของหุ้นใน บมจ.ออริจิ ้น โดยแบ่งเป็ น
a. นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้นร้ อยละ 3.5
b. นายธงชัย บุศราพันธ์ ถือหุ้นร้ อยละ 0.75
c. นางนุน่ ทวีศรี ถือหุ้นร้ อยละ 0.75
ดังนัน้ เราจึงเรี ยกการผนึกกาลังในครัง้ นี ้ ว่าการร่ วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของทัง้ 2 บริษัท
เติบโตยิ่งขึ ้น
4. สิ่งที่ได้ มาจากการผนึกกาลังกันในครั ง้ นีท้ างออริจิน้ และทางพราวด์ ได้ อะไรบ้ าง
ตอบ บมจ.ออริจิ ้นฯ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจการแข่งขัน จากการขยาย เข้ าสู่
ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน ซึง่ จะช่วยสร้ างการรับรู้ และความเชื่อถือของกลุม่ ลูกค้ าระดับบน เพิ่มขึ ้น
และสามารถขยายฐานลูกค้ าไปยัง ลูกค้ าระดับบนลูกค้ ากลุม่ นักลงทุน และลูกค้ าชาวต่างชาติ ได้ อย่าง
รวดเร็ว รวมทังได้
้ สร้ างสัมพันธ์กบั กลุม่ พันธมิตรธุรกิจใหม่ อีกทังกลุ
้ ม่ บริษัทฯ และบุคลากร ของกลุม่
บริษัท จะได้ มีโอกาสเรี ยนรู้และพัฒนาโครงการระดับบนจากประสบการณ์ของผู้บริ หาร และทีมงาน
ผู้พฒ
ั นาโครงการ ในส่วนของกลุม่ บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ ก็จะได้ เพิ่มโอกาสในการขยายตัวเข้ าไปสู่

ตลาดแมสและตลาดในประเทศ ซึง่ จะเป็ นการกระจายการลงทุนให้ สอดคล้ องกับทิศทางการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอนาคต

5.

โครงการสร้ างผู้บริ หารโครงการ PARK24 หลังจากมีการร่ วมทุนแล้ วจะเป็ นอย่ างไร
ตอบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สาหรับ PARK24 การบริ หารงาน การดูแลลูกค้ า ยังคงเป็ นทีมงานเดิม
ของ บริ ษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ โดยทีมงานนี ้จะรับผิดชอบการดาเนินโครงการไปจนสิ ้นสุดโครงการ โดยที่
คุณธงชัยและทางออริจิ ้น จะร่วมกันพัฒนาโครงการระดับ Hi-End ในแบรนด์ PARK ที่จะเกิดขึ ้นในสุด
ยอด Location ใจกลาง CBD กรุงเทพมหานครซึง่ จะส่งผลทาให้ ORIGIN GROUP จะเป็ นผู้นาในการ
พัฒนาคอนโดมิเนียมครอบคลุมทุก segment เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกระดับ

6. ขอทราบรายละเอียดของโครงการ PARK24
ตอบ โครงการ Park 24 เป็ นโครงการ คอนโดมิเนียมแนวสูง ประกอบด้ วย 5 อาคาร ขนาด 29 ชัน้ 2
อาคาร, 51 ชัน้ 2 อาคาร และ 44 ชัน้ 1 อาคาร จานวนรวม 2,076 ยูนิต ตังอยู
้ ใ่ นซอยสุขมุ วิท 24 เพียง
500 เมตรจากสถานี BTS พร้ อมพงษ์และห้ างสรรพสินค้ า ดิ เอ็มโพเรี ยม มีมลู ค่าโครงการประมาณ
17,000,000,000 บาท และ มีลกู ค้ าทาสัญญาจะซื ้อ จะขายห้ องชุดแล้ ว (Backlog) เป็ นมูลค่าประมาณ
10,500,000,000 บาท ซึง่ จะมีการรับรู้รายได้ ต่อเนื่องในช่วงปี 2017-2020
7. ปั จจุบันโครงการ PARK24 มีความคืบหน้ าโครงการอย่ างไรบ้ าง
ตอบ เฟส 1 มูลค่ารวม 6,000 ล้ านบาท จะเริ่มโอนในช่วงปลายปี 2017 และเฟส 2 มูลค่า 11,000 ล้ าน
บาท ก่อสร้ างแล้ วเสร็จประมาณ 50% จะเริ่มโอนในช่วงปลายปี 2018

8. ปี นีอ้ อริจนิ ้ จะปรั บเป้ ายอดขาย หรื อเป้ ารั บรู้ รายได้ เลยหรื อไม่
ตอบ ยังไม่ปรับ เนื่องจากเราต้ องขออนุมตั จิ ากการประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ซึง่ เมื่อมีการปรับตัวเลขเกี่ยวกับ
ผลประกอบการใดๆ ของบริ ษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้ งกับทางตลาดหลักทรัพย์ และสื่อมวลชนอีกครัง้

