บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ที่ ORI48/2017
31 กรกฎาคม 2560
เรื่ อง

การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริจิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 1
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริจิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 2
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริจิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 3
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริจิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 4
5. แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญ ดังต่อไปนี ้

1. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทย่ อย
เนื่องด้ วยบริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยการเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน บริ ษัทได้ เล็งเห็นว่า การที่บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ า ที่มีประวัติความสาเร็ จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทังในเอเชี
้
ย
และ หลายประเทศทัว่ โลก อาทิเช่น ญี่ปน,
ุ่ จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, สหรัฐอเมริ กา, ออสเตรเลีย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด
ในตลาดที่อยูอ่ าศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ มีความสนใจ
และประสงค์จะเข้ าร่ วมลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดกับบริ ษัท จะเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน การขยายการ
พัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ กบั บริ ษัทเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ อย่างแข็งแกร่ ง อีก
ทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และยังเป็ นโอกาสที่ดีที่จะสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ
ในอนาคต รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน และการร่ วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา เพื่อนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการและการบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคต ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
จึงเห็นควรให้ มีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับ NRED โดยมีขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ 4 รายการ รวมเท่ากับร้ อย
ละ 22.13 ตามรายละเอียดดังนี ้
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(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
(“NRED”) โดยการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 จากัด (“ออริจิน้ ไพร์ ม 2”) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของ ออริ จิน้ ไพร์ ม 2) ภายหลังที่ ออริ จิน้
ไพร์ ม 2 ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 589,700,000 บาทแล้ วเสร็ จ ซึ่งบริ ษัทจะทาการจาหน่ายหุ้น
จานวน 28,895,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น
ไพร์ ม 2 หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000
บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการท ารายการที่ มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จาหน่ ายไป”) โดยมี ขนาดของรายการสูงสุด เท่ากับ ร้ อยละ 12.22 โดย
คานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
กลุม่ บริ ษัท
ทังนี
้ ้ สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่
1 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
(“NRED”) โดยการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น รามคาแหง จากัด(“ออริ จิน้ รามคาแหง”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของออริ จิน้ รามคาแหง) ภายหลังที่
ออริ จิน้ รามคาแหง ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 476,530,000 บาทแล้ วเสร็ จ ซึ่งบริ ษัทจะทาการ
จาหน่ายหุ้นจานวน 23,349,970 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ
ของออริ จิ ้น รามคาแหง หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 233,499,700 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น
311,390,000 บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการท ารายการที่ มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
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(“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จาหน่ ายไป”) โดยมี ขนาดของรายการสูงสุด เท่ากับ ร้ อยละ 9.87 โดย
คานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
กลุม่ บริ ษัท
อนึ่ง เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ า
ทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ ไพร์ ม 2 จากัด จานวน 28,895,300
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 หรื อคิดเป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
เมื่อคานวณรวมกับ ขนาดของรายการที่ 1 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.09 ซึ่งเป็ น
ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้ อ ยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและ
เปิ ด เผยรายการต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์ และจัด ส่งหนังสือ แจ้ งผู้ถื อหุ้น ภายใน 21 วัน นับ แต่วัน ที่เปิ ด เผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์
สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่
2 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2.
(3)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
(“NRED”) โดยการหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จากัด (“ออริ จิน้ สเฟี ยร์ ”) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ) ในจานวน 49,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
490,000 บาท ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะทาการจาหน่ายหุ้นดังกล่าวให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 32,810,000 บาท
(“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการท ารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไป”) โดยมี ขนาดของรายการสูงสุด เท่า กับ ร้ อยละ 0.02 โดย
คานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
3

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
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การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
กลุม่ บริ ษัท
อนึ่ง เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ า
ทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ ไพร์ ม 2 จากัด จานวน 28,895,300
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 หรื อคิดเป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษั ท จ าหน่ า ยไปซึ่ ง หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ออริ จิ น้ รามค าแหง จ ากั ด จ านวน
23,349,970 หุ้น (มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท) คิ ด เป็ นอัต ราร้ อยละ 49 ของหุ้น สามัญ ของออริ จิ น้
รามคาแหง หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 233,499,700 ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000
บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 และ 2 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.11 ซึ่ง
เป็ นขนาดรายการที่มีมลู ค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและ
เปิ ด เผยรายการต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์ และจัด ส่งหนังสือ แจ้ งผู้ถื อหุ้น ภายใน 21 วัน นับ แต่วัน ที่เปิ ด เผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์
สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่
3 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3.
(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
(“NRED”) โดยการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ เวอร์ ติเคิล จากัด (“ออริ จิน้ เวอร์ ติเคิ ล”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของออริ จิน้ เวอร์ ติเคิ ้ล) ในจานวน
49,000 หุ้น (มูลค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท) คิ ด เป็ น อัต ราร้ อยละ 49 ของหุ้น สามัญ หรื อ คิ ด เป็ น ทุน จด
ทะเบี ยนจานวน 490,000 บาท ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะทาการจาหน่ายหุ้น ดังกล่าวให้ แก่ NRED ในราคาทัง้ สิน้
44,220,000 (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการท ารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไป”) โดยมี ขนาดของรายการสูงสุด เท่า กับ ร้ อยละ 0.02 โดย
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คานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ มีตวั ตนสุทธิของ
กลุม่ บริ ษัท
อนึ่ง เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ า
ทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ ไพร์ ม 2 จากัด จานวน 28,895,300
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 หรื อคิดเป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษั ท จ าหน่ า ยไปซึ่ ง หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ออริ จิ น้ รามค าแหง จ ากั ด จ านวน
23,349,970 หุ้น (มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท) คิ ด เป็ นอัต ราร้ อยละ 49 ของหุ้น สามัญ ของออริ จิ น้
รามคาแหง หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 233,499,700 ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000
บาท
รายการที่ 3. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จากัด จานวน 49,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น สเฟี ยร์ หรื อคิดเป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 490,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 32,810,000 บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 , 2 และ 3 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.13
ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มีมลู ค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์
สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 4
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.
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 จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 8/2560 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) โดยการจาหน่าย
ไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 จากัด (“ออริ จิน้ ไพร์ ม 2”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100
ของจานวนหุ้น ทัง้ หมด) ภายหลัง การเพิ่มทุนจดทะเบีย นของออริ จิน้ ไพร์ ม 2 เป็ น 589,700,000 บาท แล้ วสร็ จ ซึ่งบริ ษัท
จาหน่ายหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจานวน 28,895,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) ซึ่งเป็ น
อัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญทังหมด
้
หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้น
จานวน 400,540,000 บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ 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 12.22 ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และเป็ นขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท
ในการนี ้ บริ ษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทลงนามสัญญาร่วมทุนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และภายหลังจากการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ ในสัญญาร่ วมทุนเสร็ จสิ ้นลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้ าทารายการดังกล่าวได้ ภายในเดือนกันยายน 2560 ทังนี
้ ้
หากมีความคืบหน้ าเพิ่มเติมจะเปิ 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.

ลักษณะของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของออริ จิน้ ไพร์ ม 2 ในอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ
ทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ผู้ขาย

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

ทรัพย์ สินที่จะทารายการ

หุ้น สามัญ ภายหลัง การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของออริ จิ น้ ไพร์ ม 2 จ านวน
28,895,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ผู้ซอื ้

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

รายละเอียดการจาหน่ ายหุ้น

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 เป็ น 589,700,000 บาท
ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญจานวน 28,895,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
10 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท หรื อคิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น
ไพร์ ม 2 ดังกล่าว

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มู ล ค่ า ในการจ าหน่ า ยหุ้ นสามัญ ให้ กั บ NRED ภายหลัง การเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 เท่ากับ 400,540,000 บาท ซึ่ง NRED จะชาระ
ราคาหุ้นสามัญดังกล่าวด้ วยเงินสดจานวนรวม 400,540,000 บาท

เงื่อนไขบังคับก่ อนตามสัญญร่ วมทุน

1. คารับรองของคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายถูกต้ อง
2. คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทุน
3. บริ ษั ท ร่ ว มทุน ได้ รั บ ใบอนุญ าตต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ยกเว้ น EIA และใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการ
4. บริ ษัทร่วมทุนจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตงโครงการแล้
ั้
วเสร็ จ
5. บริ ษัทร่วมทุนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 589,700,000 บาทแล้ 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 จ
สมบูรณ์

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดย
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 12.22 ซึ่งเป็ นรายการที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
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สุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทจึงไม่มีมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ 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
3.2 การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ
สูตรในการคานวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

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

2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี

= (สัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริ ษัทที่จะ
ถูกจาหน่ายไป ) x 100 / กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริ ษัทผู้ขาย

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่าหุ้นสามัญที่จาหน่ายไป / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทผู้ขาย) x
100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออก
เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สนิ มา

= จานวนหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ วของบริ ษัทผู้ซื ้อ

ขนาดรายการสามารถคานวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

( 589.70 x 49% ) x 100

12.22 %

2,364.86
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 เป็ น
บริ ษัทที่ยงั ไม่มีผลกาไร เนื่องจาก อยูใ่ นช่วงเริ่มพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย)
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3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

400.54 x 100

4.74 %

8,447.94
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ ทรัพย์สนิ มา

-

-

หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการทีร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขที ่ปรากฏในงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ
วันที ่ 31 มี นาคม 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินทีจ่ าหน่ายไป คือ ราคาขายหุน้ สามัญของ ออริ จิ้น ไพร์ ม 2 จานวน 400,540,000 บาท
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

วันจดทะเบียน

16 พฤษภาคม 2560

สินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป

หุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 จานวน 28,895,300 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนจดทะเบียนบริ ษัทจานวน 288,953,000
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 บาท)
และภายหลังการเพิ่มทุนบริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนจานวน 589,700,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

1,000,000 บาท

กรรมการ

1. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

3. นางอารดา จรูญเอก

4. นายจุมพล ประวิทย์ธนา

สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2
ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 เริ่ มจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท ยังไม่มกี ารรับรู้
รายได้ จากการที่โครงการของบริษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
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ทังนี
้ ้ ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนาจานวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ
1
2
3
4

หัวข้ อ
ชื่อโครงการ
มูลค่าโครงการ
สถานที่ตงโครงการ
ั้
ความคืบหน้ าโครงการ

รายละเอียด
KnightsBridge Prime On Nut
ประมาณ 2,500 ล้ านบาท
ถนนสุขมุ วิท 77
อยูร่ ะหว่างพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

99,997

100.00

1.

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

2.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

3.

นางอารดา จรูญเอก

1

00.00

4.

นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

1

00.00

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
ผู้ถอื หุ้น
1.

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

30,074,699

51.00

2.

บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด*

28,895,300

49.00

3.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 2000 ล้ านเยน* (ประมาณ
588 ล้ านบาท) โดยมี บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท โฮลดิ ้ง เป็ นผู้ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว
หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก http://www.nomura-re.co.jp/english/outline.html
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5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขของการชาระเงิน
มูลค่าในการจาหน่ายหุ้นสามัญให้ กบั NRED ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 เท่ากับ 400,540,000
บาท ซึง่ NRED จะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวด้ วยเงินสดจานวนรวม 400,540,000 บาท
6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทจะจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น ไพร์ ม 2 จากัด ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ วเสร็ จ ในจานวน
28,895,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ซึ่งเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้น จานวน 400,540,000 บาท
การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดยคานวณขนาดรายการได้
เท่ากับร้ อยละ 12.22 ซึ่งเป็ นรายการที่มีมูลค่า ต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์ มูลค่า สินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่
คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับ การตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
ดัง นัน้ จึ ง ไม่ถื อ เป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ

เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิจะเป็ นไปตามการตกลงร่วมกันของบริ ษัท และผู้ซื ้อ โดยอ้ างอิงราคา
ประเมินทรัพย์สนิ จากบริ ษัทประเมินภายนอก ซึง่ จะเป็ นไปตามสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ที่เสนอขายเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ ว
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท

ความสาเร็ จในการบรรลุข้อตกลงการร่ วมทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดในประเทศไทย กับ บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท
ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ชนั ้ นาในประเทศญี่ ปุ่น ที่มีประวัติความสาเร็ จและ
ประสบการณ์ ทางธุรกิ จมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทัง้ ในเอเชี ย และ หลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ญี่ ปุ่น, จี น, ฮ่องกง,
เวียดนาม, สหรัฐอเมริ กา, ออสเตรเลีย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคาร
ชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ นอกจากเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทในการขยายการพัฒนา
โครงการและเพิ่ ม ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาด เพื่ อ สามารถบรรลุเ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ที่ มุ่ง มั่ น จะเป็ นผู้น าในธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างแข็งแกร่งแล้ ว
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สาหรับในอนาคตบริ ษัทยังมีโอกาสที่ดีในการร่ วมลงทุนในการพัฒนาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เช่น
ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม และธุรกิจบริ การด้ านอสังหาริ ทรัพย์ รวมถึงได้ รั บประโยชน์จากการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ระหว่างกันและการร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริ หาร
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและก่อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมทังความร่
้
วมมือด้ าน
การขายและการตลาดกับกลุม่ ลูกค้ าญี่ปนุ่ ซึ่งความร่ วมมือต่างๆเหล่านี ้จะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการและ
การบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาด
ไปต่างประเทศในอนาคต และเพื่อให้ บริ ษัทก้ าวไปสูก่ ารผู้นาในธุร กิจอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร เช่นเดียวกับ NRED เช่น การ
ก้ าวขึ ้นเป็ นแบรนด์อาคารชุดอันดับ 1 เช่นเดียวกับ แบรนด์ “PROUD” ของ NRED ในประเทศญี่ปนุ่ รวมทังการเติ
้
บโตของธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม อพาร์ ทเม้ นท์ พื ้นที่ค้าปลีก คลังสินค้ า และ ธุรกิจโล
จิสติกส์
9.

เงื่อนไขที่จะต้ องมีการปฏิบัติให้ สาเร็จก่ อนเข้ าทารายการ

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาร่ วมทุนแล้ วเสร็ จ รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ของรายการ
10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทได้ ร่วมทุนกับ NRED ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนั ้ นา ที่มี
ประวัติความสาเร็ จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศัยสูงเป็ นอันดับ 1
ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ จะเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน และ การขยาย
การพัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ กบั บริ ษัทเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในการเป็ นผู้นาด้ าน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มัน่ คง และยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งในการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ และนอกจากการร่ วมกันลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดแล้ ว ยังเป็ นโอกาสที่ดีที่จะสานต่อความร่ วมมือทางธุรกิจ
อื่นๆในอนาคต รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนองค์ความรู้ ระหว่างกัน และการร่ วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา เพื่อนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการและการบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มี

มติอนุมตั ิการร่ วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 2
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 8/2560 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) โดยการจาหน่าย
ไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น รามคาแหง จากัด (“ออริ จิน้ รามคาแหง”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อย
ละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมด)
้
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น รามคาแหง เป็ น 476,530,000 บาท แล้ วสร็ จ ซึ่ง
บริ ษัทจาหน่ายหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจานวน 23,349,970หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) ซึ่ง
เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญทังหมด
้
หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 233,499,700บาท โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทังสิ
้ ้น
จานวน 311,390,000บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ 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 9.87 ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และเป็ นขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท
ในการนี ้ บริ ษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทลงนามสัญญาร่วมทุนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และภายหลังจากการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุนเสร็ จสิ ้นลง ซึง่ คาดว่าจะสามารถเข้ าทารายการดังกล่าวได้ ภายในเดือนกันยายน 2560 ทังนี
้ ้ หากมี
ความคืบหน้ าเพิ่มเติมจะเปิ 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.

ลักษณะของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น รามคาแหง ในอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ
ทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ผู้ขาย

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

ทรัพย์ สินที่จะทารายการ

หุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิน้ รามคาแหง จานวน
23,349,970 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ผู้ซอื ้

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

รายละเอียดการจาหน่ ายหุ้น

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ จิ ้น รามคาแหง เป็ น 476,530,000
บาท ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญ จานวน 23,349,970 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 233,499,700 บาท หรื อคิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออ
ริ จิ ้น รามคาแหง ดังกล่าว

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มู ล ค่ า ในการจ าหน่ า ยหุ้ นสามัญ ให้ กั บ NRED ภายหลัง การเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของออริ จิน้ รามคาแหง เท่ากับ 311,390,000 บาท ซึ่ง NRED จะ
ชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวด้ วยเงินสดจานวนรวม 311,390,000 บาท

เงื่อนไขบังคับก่ อนตามสัญญร่ วมทุน

1. คารับรองของคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายถูกต้ อง
2. คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทุน
3. บริ ษั ท ร่ ว มทุน ได้ รั บ ใบอนุญ าตต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ยกเว้ น EIA และใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการ
4. บริ ษัทร่วมทุนจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตงโครงการแล้
ั้
วเสร็ จ
5. บริ ษัทร่วมทุนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 476,530,000 บาทแล้ วเสร็ จ
6. ไม่มีข้อกาหนดของกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ทางปกครองใด ๆ ห้ าม
การซื ้อขายหุ้น หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมทุนของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดๆ
7. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้นกับบริ ษัทร่วมทุน

วันที่การซือ้ ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ภายหลังดาเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุนเสร็ จ
สมบูรณ์

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดย
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 9.87 ซึ่งเป็ นรายการที่มีมลู ค่า ต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์มลู ค่า สินทรัพย์ที่มีตวั ตน
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สุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทจึงไม่มีมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทา
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ 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 อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.09 ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่มีมลู ค่า
สูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ 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
3.2 การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ
สูตรในการคานวณ
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

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

2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี

= (สัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริ ษัทที่จะ
ถูกจาหน่ายไป ) x 100 / กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริ ษัทผู้ขาย

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่าหุ้นสามัญที่จาหน่ายไป / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทผู้ขาย) x
100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออก
เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สนิ มา

= จานวนหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ วของบริ ษัทผู้ซื ้อ

-3-

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ขนาดรายการสามารถคานวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

( 476.53 x 49% ) x 100

9.87 %

2,364.86
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก ออริ จิ ้น รามคาแหง
เป็ นบริ ษัทที่ยงั ไม่มีผลกาไร เนื่องจาก อยูใ่ นช่วงเริ่ ม
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

311.39 x 100

-

3.69 %

8,447.94
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ ทรัพย์สนิ มา

-

-

หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการทีร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขทีป่ รากฏในงบการเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้ นสุด ณ
วันที ่ 31 มี นาคม 2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินทีจ่ าหน่ายไป คือ ราคาขายหุน้ สามัญของ ออริ จิ้น รามคาแหง จานวน 311,390,000บาท
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ออริ จิ ้น รามคาแหง จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

วันจดทะเบียน

5 กรกฎาคม 2560

สินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป

หุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ออริ จิ ้น รามคาแหง จานวน 23,349,970
หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 10 บาท ซึ่ ง คิ ด เป็ นทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท จ านวน
233,499,700 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของ ออริ จิ ้น รามคาแหง

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 บาท)
และภายหลังการเพิ่มทุนบริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนจานวน 476,530,000 บาท
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ทุนชาระแล้ ว

1,000,000 บาท

กรรมการ

1. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก

3. นางอารดา จรูญเอก

4. นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ

สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริ จิ ้น รามคาแหง
ออริ จิ ้น รามคาแหง เริ่ มจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท ยังไม่มีการรับรู้
รายได้ จากการที่โครงการของบริษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ทังนี
้ ้ ออริ จิ ้น รามคาแหง มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนาจานวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ
1
2
3
4

หัวข้ อ
ชื่อโครงการ
มูลค่าโครงการ
สถานที่ตงโครงการ
ั้
ความคืบหน้ าโครงการ

รายละเอียด
KnightsBridge Collage Ramkhamhaeng
ประมาณ 2,000 ล้ านบาท
ถนนรามคาแหง
อยูร่ ะหว่างพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

99,997

100.00

1.

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

2.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

3.

นางอารดา จรูญเอก

1

00.00

4.

นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

1

00.00

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
ผู้ถอื หุ้น
1.

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

24,303,029

51.00

2.

บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด*

23,349,970

49.00

3.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 2000 ล้ านเยน* (ประมาณ
588 ล้ านบาท) โดยมี บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท โฮลดิ ้ง เป็ นผู้ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว
หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก http://www.nomura-re.co.jp/english/outline.html
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขของการชาระเงิน
มูล ค่ า ในการจ าหน่ า ยหุ้น สามัญ ให้ กับ NRED ภายหลัง การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของออริ จิ น้ รามค าแหง เท่ า กับ
311,390,000 บาท ซึง่ NRED จะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวด้ วยเงินสดจานวนรวม 311,390,000 บาท
6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทจะจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ รามคาแหง จากัด ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ วเสร็ จ ใน
จานวน 23,349,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ซึ่งเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย น หรื อ คิ ด เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 233,499,700 บาท ให้ แก่ NRED โดยมี ร าคาจ าหน่ า ยหุ้ นทั ง้ สิ น้ จ านวน
311,390,000 บาท
การเข้ าท าธุ รกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ น รายการได้ มาซึ่งทรั พ ย์ สิน ของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดย
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 9.87 ซึ่งเป็ นรายการที่มีมลู ค่า ต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทา
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ 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 อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.09 ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่มีมลู ค่า
สูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ 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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7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ

เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิจะเป็ นไปตามการตกลงร่ วมกันของบริ ษัท และผู้ซื ้อ โดยอ้ างอิงราคา
ประเมินทรัพย์สินจากบริ ษัทประเมินภายนอก ซึ่งจะเป็ นไปตามสัญญาร่ วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ที่เสนอขายเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ ว
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท

ความสาเร็ จในการบรรลุข้อตกลงการร่ วมทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดในประเทศไทย กับ บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท
ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ชนั ้ นาในประเทศญี่ ปุ่น ที่มีประวัติความสาเร็ จและ
ประสบการณ์ ทางธุรกิ จมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทัง้ ในเอเชี ย และ หลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ญี่ ปุ่น, จี น, ฮ่องกง,
เวียดนาม, สหรัฐอเมริ กา, ออสเตรเลีย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยูอ่ าศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคาร
ชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ นอกจากเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทในการขยายการพัฒนา
โครงการและเพิ่ ม ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาด เพื่ อ สามารถบรรลุเ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ที่ มุ่ง มั่น จะเป็ นผู้น าในธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างแข็งแกร่งแล้ ว
สาหรับในอนาคตบริ ษัทยังมีโอกาสที่ดีในการร่ วมลงทุนในการพัฒนาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เช่น
ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม และธุรกิ จบริ การด้ านอสังหาริ ทรัพย์ รวมถึงได้ รับประโยชน์จากการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ระหว่างกันและการร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริ หาร
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและก่อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมทังความร่
้
วมมือด้ าน
การขายและการตลาดกับกลุม่ ลูกค้ าญี่ปนุ่ ซึ่งความร่ วมมือต่างๆเหล่านี ้จะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการและ
การบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาด
ไปต่างประเทศในอนาคต และเพื่อให้ บริ ษัทก้ าวไปสูก่ ารผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร เช่นเดียวกับ NRED เช่น การ
ก้ าวขึ ้นเป็ นแบรนด์อาคารชุดอันดับ 1 เช่นเดียวกับ แบรนด์ “PROUD” ของ NRED ในประเทศญี่ปนุ่ รวมทังการเติ
้
บโตของธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม อพาร์ ทเม้ นท์ พื ้นที่ค้าปลีก คลังสินค้ า และ ธุรกิจโล
จิสติกส์
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 มทรัพย์ชนั ้ นา ที่มีประวัติ
ความสาเร็ จและประสบการณ์ ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน 3
รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ จะเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน และ การขยายการ
พัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ กบั บริ ษัทเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในการเป็ น ผู้นาด้ านธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มัน่ คง และยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการขนาด
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ใหญ่ และนอกจากการร่ วมกันลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดแล้ ว ยังเป็ นโอกาสที่ดีที่จะสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆใน
อนาคต รวมทังการแลกเปลี
้
ย่ นองค์ความรู้ระหว่างกัน และการร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา เพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ มาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการและการบริ การของบริ ษัทสามารถสร้ างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ แก่
ลูกค้ าต่อไป รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีมติอนุมตั ิ
การร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
11.

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายซึ่งสินทรั พย์ ของบริษัท
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) รายการที่ 3
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 8/2560 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ร่วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”)
โดยการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จากัด (“ออริ จิน้ สเฟี ยร์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
(บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ) จานวน 49,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) ซึง่
เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 490,000 บาท โดยมีราคาจาหน่ายหุ้นทัง้ สิ ้น
จานวน 32,810,000 บาท (“ราคาหุ้น”)
ทังนี
้ ้ รายการจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ข้ างต้ น ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ าย
ไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 0.02 ซึ่งคานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษัท สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2560 ซึง่ เป็ นขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ เปรี ยบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกลุม่ บริ ษัท
ในการนี ้ บริ ษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทลงนามสัญญาร่วมทุนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และภายหลังจากการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ

ที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุนเสร็ จสิ ้นลง ซึง่ คาดว่าจะสามารถเข้ าทารายการดังกล่าวได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ทังนี
้ ้ หากมี
ความคืบหน้ าเพิ่มเติมจะเปิ 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.

ลักษณะของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ORI จะจาหน่ายหุ้นสามัญร้ อยละ 49 ของ บริ ษัท ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ จากัด (“ออริจน
ิ ้ สเฟี ยร์ ”) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

-1-

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ผู้ขาย

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

ทรัพย์ สินที่จะทารายการ

หุ้นสามัญของออริ จิ ้น สเฟี ยร์ จานวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท

ผู้ซอื ้

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

รายละเอียดการจาหน่ ายหุ้น

บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้นสามัญของ ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จานวน 49,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ซึง่ คิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 49,000 บาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของออริ
้
จนิ ้ สเฟี ยร์

มูลค่ าที่บริษัทจะเข้ าทารายการ

มูลค่าในการจาหน่ายหุ้นสามัญให้ กับ NRED เท่ากับ 32,810,000 บาท ซึ่ง
NRED จะชาระราคาหุ้นสามัญด้ วยเงินสด จานวนรวม 32,810,000 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
EIA และใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการ
4. บริ ษัทร่วมทุนทาการปลอดจานองลาดับที่สองแล้ วเสร็ จ
5. ไม่มีข้อกาหนดของกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ทางปกครองใด ๆ ห้ าม
การซื ้อขายหุ้น หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมทุนของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดๆ
6. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้นกับบริ ษัทร่วมทุน

วันที่การซือ้ ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ภายหลังดาเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ ในสัญญาร่วมทุนเสร็ จสมบูรณ์

การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่า ยไปซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดย
คานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 0.02 ซึ่งเป็ นรายการที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์มลู ค่า สินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทจึงไม่มีมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทา
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
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รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลัง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ 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 อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ออริ จิน้ รามคาแหง จานวน
23,349,970 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น รามคาแหง หรื อคิดเป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 233,499,700 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000 บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 และ 2 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.11 ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่
มีมูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ 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
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

= (สัดส่วนที่บริ ษัทจะจาหน่ายหุ้น x กาไรสุทธิหลังหักภาษี ของบริ ษัท
ที่ จ ะถูก จ าหน่า ยไป ) x 100 / ก าไรสุท ธิ ห ลัง หัก ภาษี ข องบริ ษัท
ผู้ขาย

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= (มูลค่า หุ้น สามัญที่ จาหน่ายไป / มูลค่า สิ น ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษัท
ผู้ขาย) x 100

4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อ
เป็ นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สนิ มา

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

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)

( 1.00 x 49% ) x 100

0.02 %

2,364.86
2. กาไรสุทธิหลังการดาเนินงานปกติ
หลังหักภาษี

(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ เป็ น
บริ ษัทที่ยงั ไม่มีผลกาไร เนื่องจาก อยูใ่ นช่วงเริ่มพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย)

3. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

32.81 x 100

-

0.39 %

8,447.94
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจด
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการ
ได้ ทรัพย์สนิ มา

-

-

หมายเหตุ : 1. การคานวณขนาดรายการทีร่ ะบุข้างต้น ใช้ตวั เลขที ่ปรากฏในงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท สิ้นสุด ณ วันที ่ 31 มีนาคม
2560
2. มูลค่ารวมของทรัพย์ สินทีจ่ าหน่ายไป คือ ราคาขายหุ้นสามัญของ ออริ จิ้น สเฟี ยร์ จานวน 32,810,000 บาท

4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ีจาหน่ ายไป
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ จากัด

ดาเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

วันจดทะเบียน

15 พฤศจิกายน 2559

สินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป

หุ้นสามัญร้ อยละ 49 ของ บริ ษัท ออริ จิน้ สเฟี ยร์ จากัด จานวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,000,500 บาท (ห้ นสามัญ 1,000,000 บาท, หุ้นบุริมสิทธิ 500 บาท)

ทุนชาระแล้ ว

1,000,500 บาท

กรรมการ

1. นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

2. นายวาทยุทย์ ทองพรหม

3. นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

4. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

5. นายสมสกุล แสงสุวรรณ

6. นายจิรฐา วรปรางกุล
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สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รอบไตรมาส 1 ปี 2560
หน่วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2560

ปี 2559

สินทรัพย์รวม

505.93

99.40

หนี ้สินรวม

505.84

99.22

1.00

1.00

(0.91)

(0.82)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.09

0.18

รายได้ รวม

0.00

0.00

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร

0.10

0.01

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(0.09)

(0.82)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

(0.88)

(8.20)

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

หมายเหตุ : ข้ อมูลข้ างต้ นมาจากงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ วของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบ
การเงินสอบทานแล้ วรอบไตรมาส 1 ปี 2560 (ทังนี
้ ้ ออริ จิน้ สเฟี ยร์ ปรากฏข้ อมูลขาดทุนสุทธิ และขาดทุนต่อหุ้น เนื่องจาก
ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ยังไม่มีการรับรู้รายได้ จากการที่โครงการของบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา)
ทังนี
้ ้ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนาจานวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ
1
2
3
4

หัวข้ อ
ชื่อโครงการ
มูลค่าโครงการ
สถานที่ตงโครงการ
ั้
ความคืบหน้ าโครงการ

รายละเอียด
KnightsBridge Prime Ratchayothin
ประมาณ 1,600 ล้ านบาท
ถนนพหลโยธิน
อยูร่ ะหว่างพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ ปั จจุบนั
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

100,047

100.00

1.

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

2.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

1

00.00

3.

นางอารดา จรูญเอก

1

00.00

4.

นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ ว

1

00.00

หมายเหตุ: ข้ อมูลคัดจากสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
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โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเข้ าทารายการ
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.

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

51,049

51.00

2.

บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด*

49,000

49.00

3.

นายพีระพงศ์ จรู ญเอก

1

00.00

หมายเหตุ: บริ ษัทจะทาการลดทุนในส่วนหุ้นบุริมสิทธิภายหลังการจาหน่ายหุ้นสามัญร้ อยละ 49 ให้ แก่ NRED
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 2000 ล้ านเยน* (ประมาณ
588 ล้ านบาท) โดยมี บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท โฮลดิ ้ง เป็ นผู้ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว
หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก http://www.nomura-re.co.jp/english/outline.html
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขของการชาระเงิน

มูลค่าในการเข้ าจาหน่ายหุ้นสามัญให้ กบั NRED เท่ากับ 32,810,000 บาท ซึ่ง NRED จะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าว
โดยชาระราคาหุ้นด้ วยเงินสด จานวนรวม 32,810,000 บาท
6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
บริ ษัทจะจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ จากัด จานวน 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10

บาท ซึง่ เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญ หรื อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 490,000 บาท ให้ แก่ NRED โดยมีราคา
จาหน่ายหุ้นทังหมด
้
จานวน 32,810,000 บาท
การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สิน ”) โดยคานวณขนาดรายการได้
เท่ากับร้ อยละ 0.02 ซึง่ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่คานวณ
ขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2560 บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ นมาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้ าทา
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ได้ แก่
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รายการที่ 1. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของออริ 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 อคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
288,953,000 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 400,540,000 บาท
รายการที่ 2. บริ ษัทจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ออริ จิน้ รามคาแหง จานวน
23,349,970 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) เป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของหุ้นสามัญของออริ จิ ้น รามคาแหง หรื อคิดเป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 233,499,700 บาท ให้ แก่ NRED ในราคาทังสิ
้ ้น 311,390,000 บาท
เมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการที่ 1 และ 2 ทาให้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 22.11 ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่
มีมูลค่าสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างบริ ษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ 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
7.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคานวณมูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ

เกณฑ์ในการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิจะเป็ นไปตามการตกลงร่วมกันของบริ ษัท และผู้ซื ้อ โดยอ้ างอิงราคา
ประเมินทรัพย์สนิ จากบริ ษัทประเมินภายนอก ซึง่ จะเป็ นไปตามสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของ ออริ จิ ้น สเฟี ยร์ ที่เสนอขายเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ ว
8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท

ความสาเร็ จในการบรรลุข้อตกลงการร่ วมทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดในประเทศไทย กับ บริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท
ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (“NRED”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ชนั ้ นาในประเทศญี่ ปุ่น ที่มีประวัติความสาเร็ จและ
ประสบการณ์ ทางธุรกิ จมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ทัง้ ในเอเชี ย และ หลายประเทศทั่ว โลก อาทิเช่น ญี่ ปุ่น, จี น, ฮ่องกง,
เวียดนาม, สหรัฐอเมริ กา, ออสเตรเลีย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยูอ่ าศัยสูงเป็ นอันดับ 1 ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคาร
ชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ นอกจากเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทในการขยายการพัฒนา
โครงการและเพิ่ ม ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาด เพื่ อ สามารถบรรลุเ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ที่ มุ่ง มั่น จะเป็ นผู้น าในธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างแข็งแกร่งแล้ ว
สาหรับในอนาคตบริ ษัทยังมีโอกาสที่ดีในการร่ วมลงทุนในการพัฒนาโครงการอาคารชุดและในธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เช่น
ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม และธุรกิจบริ การด้ านอสังหาริ ทรัพย์ รวมถึงได้ รับประโยชน์จากการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ระหว่างกันและการร่วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริ หาร
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและก่อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมทังความร่
้
วมมือด้ าน
การขายและการตลาดกับกลุม่ ลูกค้ าญี่ปนุ่ ซึ่งความร่ วมมือต่างๆเหล่านี ้จะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการและ
การบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาด
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บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ไปต่างประเทศในอนาคต และเพื่อให้ บริ ษัทก้ าวไปสูก่ ารผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร เช่นเดียวกับ NRED เช่น การ
ก้ าวขึ ้นเป็ นแบรนด์อาคารชุดอันดับ 1 เช่นเดียวกับ แบรนด์ “PROUD” ของ NRED ในประเทศญี่ปนุ่ รวมทังการเติ
้
บโตของธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสานักงาน โรงแรม อพาร์ ทเม้ นท์ พื ้นที่ค้าปลีก คลังสินค้ า และ ธุรกิจโล
จิสติกส์
9.

เงื่อนไขที่จะต้ องมีการปฏิบัติให้ สาเร็จก่ อนเข้ าทารายการ

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาร่ วมทุนแล้ วเสร็ จ รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไป
ของรายการ
10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการทารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทได้ ร่วมทุนกับ NRED ซึ่งเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนั ้ นา ที่มี
ประวัติความสาเร็ จและประสบการณ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดที่อยู่อาศัยสูงเป็ นอันดับ 1
ใน 3 รวมทังมี
้ แบรนด์อาคารชุดที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปนุ่ จะเป็ นการเสริ มศักยภาพในการแข่งขัน และ การขยาย
การพัฒนาโครงการและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ กบั บริ ษัทเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในการเป็ นผู้นาด้ าน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มัน่ คง และยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งในการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ และนอกจากการร่ วมกันลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดแล้ ว ยังเป็ นโอกาสที่ดีที่จะสานต่อความร่ วมมือทางธุรกิจ
อื่นๆในอนาคต รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนองค์ความรู้ ระหว่างกัน และการร่ วมมือด้ านการวิจยั และพัฒนา เพื่อนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการและการบริ การของบริ ษัทให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป รวมถึงมีโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มี

มติอนุมตั ิการร่ วมทุนกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
11.

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