ที่ 002/2564
1 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ประกาศให้บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9 (6) (ง) และข้อ 9 (13) ของ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 เนื่องจากงบการเงินประจาปี 2558 ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีปรากฏส่วนผูถ้ ือหุ้นมีค่าต่ากว่าศูนย์ และบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทงั้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูป
เงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company)
บริษัทฯ ได้แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในช่วงดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขาย และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ดาเนินการให้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขายได้ โดยให้เวลา
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทัง้ นีเ้ มื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรับคาขอ และอยู่ระหว่างพิจารณาคาขอเพื่อกลับมา
ซือ้ ขาย
บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการดาเนินการให้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขาย ประจาปี 2563 โดยคุณสมบัติท่ี
สาคัญมีดงั นี ้
1. ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท
จากงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
678.07 ล้านบาท
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมที่ผ่านการสอบทานแล้ว
ปั จจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีรายได้จากการพัฒนาโครงการ ดังนี ้
ลาดับที่

โครงการ

ทีต่ ้งั

ประเภท

สถานะโครงการ

โครงการภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
1*

ไวโอ แคราย

ห้องชุดพักอาศัย

ซอยรั ต นา ธิ เบ ศ ร์ 10 ถนน พัฒนาแล้วเสร็จ
รัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ (ห้องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ
อ าเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด 18 ยูนิต)
นนทบุรี

1

ลาดับที่
2*

โครงการ
ไวโอ แคราย 2

ทีต่ ้งั

ประเภท
ห้องชุดพักอาศัย

สถานะโครงการ

ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิ พัฒนาแล้วเสร็จ
เบศร์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ (ห้องชุดรวม 122 ยูนิต คงเหลือ
35 ยูนิต)
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

3*

วนา เรสซิเดนซ์

บ้านเดี่ยว

ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า

อยู่ระหว่างการพัฒนา

พระราม 9 -

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

(บ้ า นพั ก อาศั ย รวม 69 หลั ง
พัฒนาพืน้ ที่ โครงการแล้ว เสร็จ
ร้อยละ 90.07 คงเหลือ 37 หลัง)

โครงการภายใต้การบริหารงานของ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด (บริษัทย่อย)
1

บ้ า น ร ช ย า ว ง บ้านเดี่ยว
แหวน-นาดี
บ้านแฝด

ถนนวงแหวนจัง หวัด อุด รธานี อยู่ระหว่างการพัฒนา
ต าบลนาดี อ าเภออุ ด รธานี (บ้ า นพั ก อาศั ย รวม 89 หลั ง
จังหวัดอุดรธานี

พัฒนาพืน้ ที่ โครงการแล้ว เสร็จ
ร้อยละ 86.00 คงเหลือ 51 หลัง)

โครงการภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (กิจการร่วมค้า)
1

ต้นสน วัน เรสซิ ห้องชุดพักอาศัย
เดนซ์

ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวง อยู่ระหว่างการพัฒนา
ลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น จั ง หวั ด (ห้อ งชุ ด รวม 80 ยู นิ ต พั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร

พืน้ ที่ โครงการแล้ว เสร็จร้อยละ
13.09 จองและท าสัญ ญาแล้ว
61 ยูนิต)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
* โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัด การของบริษัท ฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็ นต้นมา ซึ่งจะดาเนินการอย่า ง
ต่อเนื่องในอนาคตภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันต่อไป
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 810.42
ล้านบาท มีกาไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 57.24 ล้านบาท

3. การแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความคืบหน้าการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ระหว่างบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
และ/หรือผูบ้ ริหารมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัทฯ ถือหุน้ ในกิจการ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ จ านวน 5 บริษั ท โดยมี น โยบายขจัด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ ดังนี ้
(1) บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด
ประกอบธุรกิจ ซือ้ ที่อยู่อาศัยมือสอง ปรับปรุง ตกแต่ง เพื่อขาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันกับของ
บริษัทฯ
(2) บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี จากัด เดิมชื่อ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ประกอบธุรกิจ หมู่บา้ นจัดสรร ภายใต้โครงการบ้านจัดสรร สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ จังหวัดอุดรธานี
ปั จจุบนั คงเหลือ 2 หลัง ภายหลังจากการจาหน่ายบ้านที่เหลือทัง้ หมด บริษัทไม่มีแผนที่จะพัฒนา
2

ที่อยู่อาศัยเพื่อขายอีกต่อไป และบริษัทมีโครงการที่ดาเนินการอยู่ 1 แห่ง คือ โครงการก่อสร้าง
อาคารเพื่อแบ่งให้ผคู้ า้ รายย่อยเช่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการนีไ้ ด้ บริษัท รชยา เรียลเอสเตท จากัด
(บริษัทย่อย) เป็ นผู้บริหารจัดการ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินของ
บริษัทฯ
(3) บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ตี ้ จากัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
(4) บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด ถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(5) บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีท่ีบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะดาเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อาจขายหุน้ ของบริษัทดังกล่าว หรือ ขายที่ดิน
ให้บริษัทฯ ด้วยวิธีการชาระเงินสดหรือใช้วิธีแลกหุน้ (Share swap) กับบริษัทฯ
การกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
หรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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