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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2560 ("ที่ประชุม") ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) คือ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพลัลภ (“นางจรัสพิมพ์”) นายธงชยั บุศราพนัธ์ 
(“นายธงชัย”) และนางนุ่น ทวีศรี (“นางนุ่น”) (รวมเรียกว่า "บุคคลในวงจ ากัด") ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท 
คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 999,999,998.88 บาท 

บริษัทขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคญัเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออก
ใหม่ และการก าหนดราคาตลาด 

1.1 รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น 

บริษัทเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 81,197,171 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท ดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 56,838,020 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 
นางจรัสพิมพ์ ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 700,000,002.91 บาท และ 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 12,179,576 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 
นายธงชยั ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 150,000,004.14 บาท  

3) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ านวน 12,179,575 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 
นางนุ่น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 149,999,991.83 บาท  

โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาทดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท  
และเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี  ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือขออนุมัติให้บริษัท
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เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหว่างวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 
10.7367 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ในการนี ้การเสนอขายจะขึน้อยู่กบัข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการเข้าลงทนุในหุ้นเพิ่ม
ทนุ ระหว่างบริษัท และบคุคลในวงจ ากดั ("สัญญาการเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน") โดยหน้าท่ีในการ
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ลงทุนขึน้อยู่กับความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีจะระบุในสญัญา
จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุซึง่เป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับธุรกรรมการจองซือ้หุ้น 

1.2 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

มลูค่ารวมของผลตอบแทนส าหรับการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้บุคคลในวงจ ากัด อนั
เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ท่ีราคา 12.3157 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่ารวมทัง้สิน้ 999,999,998.88 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าว ก าหนดโดยพิจารณาจากมูลค่า
สินทรัพย์ ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ โอกาสในการเติบโตและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
ของบริษัท และอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้ นจากรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Valuation) ซึ่งจัดท าโดยอ้างอิง
สมมุติฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและการตรวจสอบข้อมูลของกิจการของกลุ่มบริษัท โดยราคา
จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Valuation) อยู่ท่ี 12.18 
บาทต่อหุ้น ซึ่งราคา 12.37 บาท ท่ีเป็นราคาเสนอขายท่ีคู่สญัญาตกลงร่วมกนัภายใต้สญัญาจะซือ้จะ
ขายหุ้นในครัง้นี ้เป็นราคาท่ีสงูกว่าการประเมินดงักล่าว จึงถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมในการท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัทจงึมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายท่ี 12.3157 บาทตอ่หุ้นเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสม  

1.3 การก าหนดราคาตลาด 

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายท่ี 12.3157 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาท่ีตกลงกันระหว่างคู่สญัญาภายใต้
สญัญาซือ้ขายหุ้น อนึ่ง ราคาซือ้ขายหุ้นท่ีคู่สญัญาตกลงกนัได้มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่าง
บริษัทและผู้ ซือ้ โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้ นจากรายงานของท่ีปรึกษาการเงิน โดยใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Valuation) ซึ่งจัดท าโดยอ้างอิง
สมมตุิฐานจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและการตรวจสอบข้อมลูกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมีราคาจาก
การประเมินมูลค่าหุ้นท่ี 12.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นราคาท่ีสูงกว่าการประเมิน
ดงักลา่ว จงึถือวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมในการท ารายการ   

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 
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วนัท าการติดต่อกันก่อนท่ีวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวซึ่งเป็นช่วงระหว่างวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 
ซึง่เทา่กบั 10.7367 บาทตอ่หุ้น 

หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทก่อนวนัท่ีผู้ลงทนุจะช าระคา่หุ้น (ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นท่ีมี
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้น) บริษัทมีหน้าท่ีห้ามมิให้บุคคลในวงจ ากัดขายหุ้นทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุ้ นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันท่ีหุ้ น
ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลในวงจ ากัด
สามารถทยอยขายหุ้ นดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดท่ีได้รับ ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค า
ขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากัด วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้
เงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

2.1 หลักเกณฑ์และวธีิการในการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนท่ีจะสามารถเข้ามาเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (Synergy) ได้ เน่ืองจากเป็นกลุม่บคุคลท่ีมีประสบการณ์
ในการบริหารและด าเนินงานในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประสบการณ์ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อรองรับกลุ่มลกูค้าระดบับน และประสบการณ์ในการพฒันา Luxury Condominium มากว่า 20 ปี 
นอกจากนี ้ยังมีประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงแรม ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท ทัง้ในด้านการ
ขยายฐานลกูค้าระดบับน และ การพฒันาธุรกิจโรงแรมในอนาคต รวมถึงเป็นนักลงทุนท่ีมีฐานะทาง
การเงินท่ีดีด้วย 

ทัง้นี ้รายละเอียดของนางจรัสพิมพ์ นายธงชยั และนางนุ่น ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดั มีดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ข้อมูลของบุคคลในวงจ ากัด 

1. นางจรัสพิมพ์ ลปิตพลัลภ อาชีพปัจจบุนั: นกัธุรกิจ 

สถานท่ีท างาน: บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน: 

ปี  2556 – ปัจจุบัน  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
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ล าดับ รายช่ือ ข้อมูลของบุคคลในวงจ ากัด 

พราวด์ สขุมุวิท จ ากดั 

ปี  2555 – ปัจจุบ ัน ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
จรัสการบิน จ ากดั 

ปี  2555 – ปัจจุบัน  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
พราวด์ เรียล เอสเตท จ ากดั 

ปี  2549 – ปัจจุบัน  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
พราวด์ รีสอร์ท หัวหิน จ ากัด และ บริษัท พราวด์ กรุ๊ป   
โฮลดิง้ จ ากดั 

ปี  2547 – ปัจจุบัน  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
พราวด์ แอสเซ็ท จ ากดั 

ทัง้นี ้นางจรัสพิมพ์ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในด้าน
การพัฒนาธุรกิจโรงแรมท่ีมี ช่ือเสียงหลายแห่ง เช่น 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั หวัหิน รีสอร์ท 

2. นายธงชยั บศุราพนัธ์  อาชีพปัจจบุนั: นกัธุรกิจ 

สถานท่ีท างาน: บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร 

ประสบการณ์ท างาน: 

ปี  2534 - 2555 ด า ร ง ต า แ ห น ่ง  ก ร รม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผู้จ ัดการ , ผู้ช ่วยกรรมการผู้จ ัดการสาย
ปฏิบัติการ โครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท 
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ทัง้นี ้นายธงชัย ยังเป็นผู้ บริหารโครงการพาร์ค 24 ซึ่ง
บริษัทได้เข้าซือ้จาก บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด 
และมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับกลุม่ลกูค้าระดบับน เช่น โครงการของกลุม่โนเบิล
ตลอดระยะเวลาการท างานท่ีผ่านมา 
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ล าดับ รายช่ือ ข้อมูลของบุคคลในวงจ ากัด 

3. นางนุ่น ทวีศรี อาชีพปัจจบุนั: นกัธุรกิจ 

สถานท่ีท างาน: บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ต าแหน่ง: กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน: 

ปี  2555 - ปัจจุบัน  ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบ ริษัท 
พราวด์ เรียล เอสเตท จ ากดั 

ปี 2548 - ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง Designer consultant 
บริษัท คีรีมายา จ ากดั 

ทัง้นี  ้นางนุ่น เป็นผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท่ีดินส าหรับก่อสร้างโครงการท่ีพักอาศัย และ
โรงแรม 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวงจ ากัดและบริษัท 

ก่อนการเพิ่มทนุในครัง้นี ้บคุคลในวงจ ากดัไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัท แตภ่ายหลงัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ บคุคลในวงจ ากดัจะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยนางจรัสพิมพ์ จะถือหุ้นจ านวน 
56,838,020 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 3.50  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  นายธงชัย จะถือหุ้ นจ านวน 
12,179,576 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.75  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  และนางนุ่นจะถือหุ้ นจ านวน 
12,179,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมกันทัง้หมดเท่ากับร้อยละ 5 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

นายธงชยั และนางนุ่น เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันเน่ืองจากเป็นคู่สมรส ส่วนนางจรัสพิมพ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับนายธงชัย และนางนุ่น อีกทัง้ ไม่เป็น
บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีพฤตกิรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) ตาม
มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ทัง้นี ้บุคคลทัง้ 3 รายไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (และท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) แตอ่ยา่งใด 
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2.3 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุน 

(1) บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทนุประมาณร้อยละ 30 ส าหรับการลงทนุซือ้และ/หรือมดัจ าการเข้าซือ้ท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเพ่ือขาย โดยพัฒนาเป็นอาคารสูง 
16-40 ชัน้ จ านวน 3 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 12,000 ล้านบาท ทัง้นี ้
สถานท่ีโครงการดังกล่าวตัง้อยู่ในท าเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการแล้วจ านวน 2 
โครงการ และตัง้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจ านวน 1 โครงการ ซึ่งทัง้ 3 โครงการ เป็น
โครงการที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทได้ประมาณการอตัราก าไรขัน้ต้น
ทัง้ 3 โครงการท่ีร้อยละ 40 ขึน้ไป โครงการทัง้ 3 โครงการมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ล าดับ รูปแบบโครงการ สถานที่ตัง้ 
มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท) 

จ านวน
ห้องชุด 

(ห้อง) 

ก าไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

1. คอนโดนิเนียมเพ่ือขาย
อาคารสงู 26 ชัน้ 

โดยสถานท่ีตัง้อยู่ ในท าเล
ใก ล้สถานี รถไฟฟ้ า ท่ี เปิ ด
ด าเนินการแล้ว  ในย่านใจ
กลางเมืองและแหลง่ธุรกิจ 

2,400 560 40 

2. คอนโดนิเนียมเพ่ือขาย
อาคารสงู 38, 40 ชัน้ 

โดยสถานท่ีตัง้อยู่ ในท าเล
ใก ล้สถานี รถไฟฟ้ า ท่ี เปิ ด
ด าเนินการแล้ว  ในย่านใจ
กลางเมืองและแหลง่ธุรกิจ 

8,300 2,300 40 

3. คอนโดนิเนียมเพ่ือขาย
อาคารสงู 16, 19 ชัน้ 

โดยสถานท่ีตัง้อยู่ ในท าเล
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าท่ีส่วนต่อ
ขยาย ในย่านใจกลางเมือง
และแหลง่ธุรกิจ 

1,400 380 40 

รวม 12,100 3,240  

ทัง้นี ้บริษัทอยู่ในระหว่างการศกึษาข้อมลูการเข้าซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการดงักลา่ว สง่ผลให้มลูคา่
โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย หากข้อมูลดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะด าเนินการ
เปิดเผยข้อมลูให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการพฒันาโครงการข้างต้น 
บริษัทจะ ยงัคงพิจารณาพฒันาโครงการในรูปแบบเช่นเดียวกนักบัโครงการท่ีกล่าวมา และโครงการท่ี
บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิจะเป็นโครงการท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นเกินกวา่ร้อยละ 40 ขึน้ไป 
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ทัง้นี ้แหล่งเงินทุนอ่ืนส าหรับพัฒนาโครงการ จะมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส าหรับพฒันาโครงการ (Project Financing) และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท 
ซึ่งบริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร็จในแต่ละปี โดยบริษัทมีแผนการรับรู้รายได้
ของปี 2560 และ ปี 2561  และ/หรือ การออกหุ้ นกู้ ภายใต้วงเงินท่ียังคงเหลืออยู่จากการขอ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประมาณ 2,800 ล้านบาท  

(2) บริษัทจะน าเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 70 ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาจ านวน 10 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 
9,000 ล้านบาท และ/หรือ ช าระคืนหนีส้ินบางสว่น 

นอกจากนี ้การเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีย้งัเป็นการสร้างกลุม่พนัธมิตรธุรกิจใหม่ท่ี
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า และความต่อเน่ืองในการด าเนิน
โครงการการพฒันาโครงการตา่งๆ ของบริษัททัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีราคาดงักลา่วข้างต้น จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

=   ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
                             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย. 
=   10.7367 – 10.8157 
             10.7367 
=   ร้อยละ -0.74 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 
1/2560 คือระหว่างวันท่ี 24 เมษายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 10.7367 บาท 
(ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย ค านวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ x ราคาเสนอขาย)  
                                                                       (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ) 
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                                    = (1,542,740,814 x 10.7367) + (81,197,171 x 12.3157) 
                                                                 (1,542,740,814+81,197,171) 
 = 10.8157 บาทตอ่หุ้น 

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
เน่ืองจากราคาเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาด 

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Controlled Dilution) 

=                       จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ _____ 
       จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ 
=   _____   81,197,171_______   
      (1,542,740,814 + 81,197,171) 
=   ร้อยละ 5 

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control 
Dilution) ในอตัราร้อยละ 5 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) 

=  ก าไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย  –  ก าไรตอ่หุ้น หลงัเสนอขาย  
                                        ก าไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย 

=    0.111 – 0.106 
                0.111 
= ร้อยละ 5 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ขณะนีบ้ริษัทมีความต้องการเงินทนุส าหรับการขยายกิจการ คณะกรรมการบริษัทจงึมีความเห็นวา่การ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะท าให้บริษัท เพิ่มทุนได้
ภายในระยะเวลาอนัสัน้ เม่ือเทียบกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน ซึง่มีหลกัเกณฑ์ท่ี
มากกว่า ใช้ระยะเวลาท่ีนานกว่า และมีต้นทุนการด าเนินการท่ีสงูกว่า นอกจากนัน้ การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทอาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัท อาจจะไม่
สามารถระดมเงินทุนจากประชาชน หรือได้รับการจองซือ้หุ้ นเต็มจ านวนจากผู้ ถือหุ้ นเดิมภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมนีเ้ป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เพียงแต่ในด้านความ
ยืดหยุ่นทางการเงิน แตย่งัเป็นประโยชน์ตอ่การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอีกด้วย ทัง้นี ้เน่ืองจาก
บุคคลในวงจ ากัดท่ีบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ เป็นนักลงทุนท่ีจะสามารถเข้ามาเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (Synergy) ได้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารและด าเนินงานในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ประสบการณ์ในการพัฒนา
อสังหาริมท รัพ ย์ เพ่ื อรองรับกลุ่มลูก ค้าระดับบน และประสบการณ์ ในการพัฒนา Luxury 
Condominium มากว่า 20 ปี นอกจากนีย้งัมีประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงแรม ซึง่ถือเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบริษัททัง้ในด้านการขยายฐานลกูค้าระดบับน และการพฒันาธุรกิจโรงแรมในอนาคต รวมถึงเป็น
นกัลงทนุท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีด้วย  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่บริษัท ได้รับจากการเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้ว มี
ความเห็นว่าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะถกูน าไปใช้ส าหรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทและรองรับแผนพฒันาโครงการของกลุ่มบริษัทในอนาคตได้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับรองว่า
แผนการใช้เงินส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และรองรับแผนพฒันาโครงการของกลุม่บริษัทมีความ
เป็นไปได้ และบริษัทจะสามารถด าเนินโครงการตามที่วางแผนไว้ให้ส าเร็จลลุว่งได้ในอนาคต 

 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จาก
การเสนอขายหุ้ นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ ต้องการใช้ในการด าเนินการตาม
โครงการ 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้ศกึษาความจ าเป็นของการเพิ่มทนุในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
การเพิ่มทนุในครัง้นีมี้ความสมเหตสุมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท เน่ืองจากเงินเพิ่ม
ทนุท่ีบริษัทจะได้รับ บริษัทจะน ามาเป็นเงินทนุเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัท 
และรองรับการขยายตวัของกลุม่บริษัท 

ทัง้นี ้แหล่งเงินทุนอ่ืนส าหรับพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับ
พฒันาโครงการ (Project Financing) และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีการ
รับรู้รายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร็จในแต่ละปี โดยบริษัทมีแผนการรับรู้รายได้ของปี 2560 และ ปี 2561 
และ/หรือ การออกหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินท่ียังคงเหลืออยู่จากการขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประมาณ 
2,800 ล้านบาท  
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผล
การด าเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเน่ืองมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นี ้ช่วยสนบัสนนุโอกาสในการขยายธุรกิจและ
เพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่กลุม่บริษัท อีกทัง้ช่วยให้มีโครงสร้างเงินทนุแข็งแรงขึน้จากสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้  

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน 

หลงัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นางจรัสพิมพ์จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วน
ร้อยละ 3.5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และภายใต้สญัญาการ
ลงทนุในหุ้น นางจรัสพิมพ์จะมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท จ านวน 1 คน โดย
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ และ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งเป็นตวัแทนของนางจรัสพิมพ์เป็นกรรมการใหม่ของ
บริษัทต่อไปทัง้นี ้ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท บุคคลในวงจ ากัดจะมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกับผู้ ถือ
หุ้นรายอ่ืนๆ ของบริษัท 

6. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นรายใหม่ นอกจากนี ้ฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คงของบริษัทหลงัการเพิ่มทนุจะช่วยสง่ผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบ
ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

7. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

บริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย เพ่ือเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเพื่อจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

8. โครงสร้างการถือหุ้นโดยเปรียบเทยีบก่อนและหลังการเพิ่มทุน 

8.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนการเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,161,695 29.96 

2. นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 18.64 
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

3. นายนเรศ งามอภิชน 134,400,000 8.71 

4. บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 77,000,000 4.99 

5. นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 74,176,500 4.80 

6. THE HONGKONG AND SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

71,537,520 4.64 

7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 67,759,973 4.39 

8. ด.ช. พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.39 

9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,785,800 1.93 

10. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 24,788,960 1.61 

11. นายวรวฒุิ อจัฉริยศรีพงศ์ 18,440,962 1.20 

12. นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกุล โดย บลจ.แอส
เซทพลสั จ ากดั 13,968,000 0.91 

หมายเหตุ: ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปิดสมุดทะเบียนครัง้ล่าสุด
ของบริษัท 

8.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลงัการเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,161,695 28.46 

2. นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 17.71 

3. นายนเรศ งามอภิชน 134,400,000 8.27 

4. บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั 77,000,000 4.74 

5. นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกลุ 74,176,500 4.56 

6. THE HONGKONG AND SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

71,537,520 4.40 

7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 48,399,981 4.17 

8. ด.ช. พีระ จรูญเอก 48,399,981 4.17 
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. นางจรัสพิมพ์ ลปิตพลัลภ 56,838,020 3.50 

10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,785,800 1.82 

11. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 24,788,960 1.53 

 ฯลฯ   

 นายธงชยั บศุราพนัธ์ 12,179,576 0.75 

 นางนุ่น ทวีศรี 12,179,575 0.75 

9. ค ารับรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าท่ี
ดงักลา่ว เกิดความความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจากกรรมการคนดงักลา่ว
แทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าท่ีนัน้ เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัท ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวงัในการด าเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจ ากัด และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจ ากัดเป็นนักลงทุนท่ีมี
ศกัยภาพ และสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อข้อมลูท่ีเปิดเผยในสารสนเทศฉบบันี ้และคณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า
ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในลกัษณะใดๆ เท่าท่ีพงึจะทราบได้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก) 
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


