ที่ 032/2562
14 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง รายงานความคืบหน้ าการแก้ ไขเหตุเพิกถอน
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ได้ ประกาศให้ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้ อ 9 (6) (ง) และข้ อ 9 (13) ของ
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 เนื่องจากงบการเงินประจําปี 2558 ที่ผา่ น
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าตํ่ากว่าศูนย์ และบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ทงหมดหรื
ั้
อเกือบทังหมดในรู
้
ป
เงินสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company)
บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวแล้ วเสร็ จ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อยู่ในช่วงดําเนินการให้ มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ประกาศขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้ แก่บริ ษัทฯ ดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขายได้ โดยให้ เวลา
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
บริ ษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้ าการดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย ประจําไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดย
คุณสมบัติที่สําคัญมีดงั นี ้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท
จากงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น จํานวน
520.73 ล้ านบาท
2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการพัฒนาโครงการ ดังนี ้
ลําดับที่

โครงการ

ประเภท

ที่ตงั ้

สถานะโครงการ

โครงการภายใต้ การบริ หารงานของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
1

ไวโอ แคราย

ห้ องชุดพักอาศัย

ซอ ยรั ตน าธิ เบศร์ 10 ถน น พัฒนาแล้ วเสร็ จ
รัตนาธิ เบศร์ ตําบลบางกระสอ (ห้ องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ
อํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด 22 ยูนิต)
นนทบุรี

2

ไวโอ แคราย 2

ห้ องชุดพักอาศัย

ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิ พัฒนาแล้ วเสร็ จ
เบศร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ (ห้ อ งชุด รวม 122 ยูนิ ต คงเหลื อ
50 ยูนิต)
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1

ลําดับที่
3

โครงการ

ประเภท

ที่ตงั ้

วนา เรสซิ เ ดนซ์ บ้ านเดี่ยว

สถานะโครงการ

ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ ม เกล้ า อยู่ระหว่างการพัฒนา

พระราม 9 -

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง (บ้ า น พั ก อ า ศั ย ร ว ม 69 ห ลั ง
พัฒนาพื ้นที่โครงการบางส่วนแล้ ว
ศรี นคริ นทร์
กรุงเทพมหานคร
เสร็ จ คงเหลือ 63 หลัง)
โครงการภายใต้ การบริ หารงานของ บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
1

รชยา บ้ านช้ าง 2 บ้ านเดี่ยว

ถนนบ้ านช้ าง ตําบลหมากแข้ ง อยู่ระหว่างการพัฒนา

บ้ านแฝด

อําเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (บ้ านพั ก อาศั ย รวม 161 หลั ง
พัฒ นาพื น้ ที่ โ ครงการบางส่ ว น
แล้ วเสร็ จ คงเหลือ 63 หลัง)

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

โครงการดัง กล่า วอยู่ภ ายใต้ การบริ ห ารจัดการของบริ ษั ท ฯ ตัง้ แต่เดื อ นธัน วาคม 2561 เป็ นต้ นมา ซึ่งจะ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตภายใต้ การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุม่ เดียวกันต่อไป
บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามงบการเงิ น รวมสํ า หรั บ งวดเก้ าเดื อ นสิ น้ สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2562 จํานวน 301.17 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 19.12 ล้ านบาท
3. การแก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความคืบหน้ าการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และ/หรื อผู้บริ หารมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในกิจการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จํ า นวน 5 บริ ษั ท โดยมี น โยบายขจัด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริษัทฯ ดังนี ้
(1) บริ ษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จํากัด
ประกอบธุรกิจ ซื ้อที่อยู่อาศัยมือสอง ปรับปรุ ง ตกแต่ง เพื่อขาย ซึ่งกลุ่มลูกค้ าแตกต่างกันกับของ
บริ ษัทฯ
(2) บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ประกอบธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร ภายใต้ โครงการบ้ านจัดสรร สิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ จังหวัดอุดรธานี
ปั จจุ บั น คงเหลื อ 9 หลั ง ภายหลั ง จากการจํ า หน่ า ยบ้ านทั ง้ หมด ไม่ มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอีกต่อไป
(3) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด ประกอบธุรกิจ ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
(4) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด ถือครองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มิได้ ประกอบ
ธุรกิจ
(5) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด ประกอบธุรกิจ ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที่บริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น จะดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ อาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว หรื อ ขายที่ดิน
ให้ บริษัทฯ ด้ วยวิธีการชําระเงินสดหรื อใช้ วิธีแลกหุ้น (Share swap) กับบริ ษัทฯ
2

การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ และ/หรื อราคาตลาดซึง่ สามารถอ้ างอิง
หรื อเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
3.2 นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 2 บริ ษัท โดยมีนโยบายขจัดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริษัทฯ ดังนี ้
(1) บริ ษั ท ทริ ล เลี่ ย นแนร์ โฮลดิ ง้ จํ า กั ด จดทะเบี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบนั ไม่มีการดําเนินธุรกิจใด ๆ
(2) บริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ โครงการอาคาร
ชุด ต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์ จํานวน 80 ยูนิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตก่อสร้ าง
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ากิจการ ตกลงราคาและเงื่อนไขในการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท
ดังกล่าว จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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