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PROUD-LC 2021/008 

  

 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564  
 

เร่ือง แจง้การจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่และการเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ย 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)  ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2564 เ ม่ือวันท่ี                                 

9 สิงหาคม 2564 โดยมีมติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. อนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  วนัท่ีจดทะเบียน : ภายในเดือนสิงหาคม 2564 

  ช่ือบริษทั : บริษทั คอนแวนต ์บีตา้ จาํกดั 

  สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 900 อาคารตน้สนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี 

    เขตปทุมวนั กทม. 10330 

  ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

    แบง่เป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 100 บาท 

  โครงสร้างการถือหุ้น : บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 

  รายช่ือคณะกรรมการ :     1) นายพสุ  ลิปตพลัลภ 

    2) นางสาวพราวพุธ  ลิปตพลัลภ 

    3) นายภูมิพฒัน ์ สินาเจริญ 

    4) นายจนัทร  จนัทราทิพย ์

  แหล่งท่ีมาของเงินทุน : เงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

  วตัถุประสงคข์องการลงทุน : เพ่ือลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 
 

 ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขนาดรายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายการเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศ

ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือ       

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

2. อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ บริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 (“HH71”) (บริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงบริษทัถือหุ้นประมาณ

ร้อยละ 99.99) อีกจาํนวน 750,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

800,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (“ธุรกรรม”) 

(1) การออกหุ้นบุริมสิทธิเพ่ิมทุนจาํนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคาจองซ้ือหุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 600,000,000 บาท โดยท่ีบริษทัจะสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ิมทุนใน HH71 ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นทั้งจาํนวนให้แก่ผูร่้วมทุนท่ีสนใจลงทุนใน HH71  
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สัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัใน HH71 อาจเปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากการจองซ้ือหุ้นบริุมสิทธิ

เพ่ิมทุนของผูร่้วมทุน อย่างไรก็ดี สิทธิออกเสียงของบริษทัใน HH71 จะเท่ากับประมาณร้อยละ 94 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของ HH71 (ภายหลงัการออกหุ้นเพ่ิมทุนของ HH71) ดงันั้น HH71 จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัภาย

หลงัจากการทาํธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 

เม่ือ HH71 ไดรั้บชาํระราคาจองซ้ือหุ้นบุริมสิทธิครบถว้นแลว้จากผูร่้วมทุน HH71 จะดาํเนินการชาํระคืนเงินกูยื้มผู ้

ถือหุ้นบางส่วนให้แก่บริษทัเพ่ือให้บริษทัมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและชาํระราคาจองซ้ือหุ้น

สามญัตามท่ีระบุในขอ้ (2) น้ี 

(2) การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ในราคาจองซ้ือหุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 150,000,000 บาท โดยบริษทัจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวน 

ทั้งน้ี สัดส่วนโครงสร้างผูถื้อหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของ HH71 จะมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 

 วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน : เพ่ือใช้เป็นเงินทุนก่อสร้างโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายใต ้HH71 

และเพ่ือชาํระเงินกูยื้มคืนบริษทั 

 

ในการน้ี ขนาดรายการของธุรกรรมขา้งตน้ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ท่ีบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ต่อยา่งใด 

  

จํานวนหุ้น จํานวนเงิน

(บาท)

สิทธิออกเสียง จํานวนสิทธิออกเสียง สัดส่วน % จํานวนหุ้น จํานวนเงิน

(บาท)

สิทธิออกเสียง จํานวนสิทธิออกเสียง สัดส่วน %

หุ้นสามัญ 500,000    50,000,000 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 500,000                       100% 2,000,000 200,000,000 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 2,000,000                    94%

หุ้นบุริมสิทธิ� -            -              -                        -                              -            6,000,000 600,000,000 50 หุ้น ต่อ 1 เสียง 120,000                       6%

รวม 500,000    50,000,000 500,000                       100% 8,000,000 800,000,000 2,120,000                    100%

ก่อนทํารายการ หลังทํารายการผู้ถือหุ้น



 บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 Proud Real Estate Public Company Limited 

 ทะเบยีนเลขที ่0107545000331 

 

Proud Real Estate Public Company Limited 

900 Tonson Tower,6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Phone: (+66) 2 035 0999 

 

โดยปัจจุบนับริษทัและ HH71 อยู่ระหว่างการจดัหานกัลงทุน โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2564 หากมี

ความคืบหนา้เพ่ิมเติม บริษทัจะรายงานให้ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนกัลงทุนทราบเป็นลาํดบัถดัไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

 (นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ) 

       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


