ที่ 034/2562
16 ธันวาคม 2562
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่สาคัญ และกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสน เ ท ศรายการไ ด้ ม าซึ่ ง สิ น ท รั พ ย์ แ ละ รายการที่ เ กี่ ยวโ ยงกั น ราย การซื ้ อ หุ้ น สามั ญ บ ริ ษั ท
ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่สาคัญดังนี ้
1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทารายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริล
เลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวน
หุ้น ที่ อ อกและจ าหน่ ายได้แล้ว ทั้ง หมดของ TONSON ในราคาไม่ เ กิ น 220,000,000 บาท โดยบริ ษั ท ฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2. อนุ มัติ ใ ห้บ ริ ษั ท ฯ ให้เ งิ น กู้ยืม แก่ TONSON ตามสัดส่ ว นการถื อ หุ้น จ านวนไม่ เ กิ น 70 ล้า นบาท โดยคิ ดอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
3. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็น แก่ผู้
ถือหุน้ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
4. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,123,000,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ (Par Value) จากหุน้ ละ
1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ลดลง จาก
1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน
โดยมีจานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

561,500,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
1,123,000,000 หุน้

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,123,000,000 หุน้
- หุน้

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )
( - หุน้ )”

5. อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 100,000,000 บาท เป็ นจานวน 661,500,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่ จานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือ หุ้น และอนุมัติแก้ไ ขหนัง สื อบริ คณห์สนธิของบริษั ทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบี ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 661,500,000 บาท (หกร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

1,323,000,000 หุน้

(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,323,000,000 หุน้
- หุน้

(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )
( - หุน้ )”

6. อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
6.1 เสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น
วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รบั การจัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง
6.2 ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ อาจแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้
ในราคาเสนอขายเดียวกัน
6.3 ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนน้อยกว่าหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือนัน้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระเงินครบถ้วนตามที่ระบุ ใน
ใบจองซือ้ สาหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย

หน้าที่ 2

6.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ มากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้
ดาเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้น ไม่ว่ ากรณี ใดจะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้นที่ จองซื ้อ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบัง คับของบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบันอนุญาตให้คนต่ างด้า วถือ หุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จานวนหุน้ ที่ได้ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
7. รั บ ทราบการลาออกจากต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ของ นายฐิ ติ วั ฒ น์ คู วิ จิ ต รสุ ว รรณ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
8. อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจนาม ดังนี ้
ปั จจุบัน
“นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็ น
“นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี ้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
9. อนุ มั ติ ก าหนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2563 ในวั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) เพื่อ
หักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
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วาระที่ 6

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 2 หากไม่ได้รบั การอนุมตั ิจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 4 และ 5

10. อนุมัติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 (Record Date) ใน
วันที่ 2 มกราคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทารายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จากบริษัท
ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อ ยละ
47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะ
ชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด อีกทัง้ อนุมตั ิให้บริษัทฯ ให้เงินกูย้ ืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่เกิน 70 ล้าน
บาท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อนุมตั ิในหลักการให้เข้าซือ้ หุน้ จานวนดังกล่าวในราคา
147,250,000 บาท ตามที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ยื่นข้อเสนอมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า TONSON ยังอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตที่สาคัญในการ
ดาเนินโครงการ การลงทุนในครัง้ นีจ้ ึงมีความเสี่ยง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง จึงได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าลงทุน
โดย TONSON ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม (EIA) และใบอนุ ญ าตก่ อ สร้า ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เจรจากับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว และได้ขอ้ สรุปราคาซือ้ ขายหุ้นที่
ไม่เกิน 220,000,000 บาท
การเข้าทารายการข้า งต้นเข้า ลักษณะเป็ น รายการได้มาซึ่ ง สิน ทรัพ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ที่
ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ น การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้ม าหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม) (“ประกาศเรื่ อ งการได้ มาหรื อ
จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ” ) และเป็ น รายการเกี่ ย วโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่ เกี่ยว
โยงกัน”)
โดยมีรายละเอียดสาระสาคัญของการเข้าทารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลัง จาก TONSON ได้รับ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม (EIA) และใบอนุ ญาต
ก่อสร้าง คาดว่าจะดาเนินการซือ้ หุน้ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563
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2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ อื ้ :

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ผูข้ าย:

บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :

นายศุ ภ โชค ปั ญ จทรั พ ย์ เป็ น กรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น ของ
TRILLIONAIRE ร้ อ ยละ 99. 99 ข ณะ ที่ ด ารงต าแ ห น่ ง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ จะเข้าทารายการซือ้ ในหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TONSON ในราคา
ไม่เกิน 220,000,000 บาท
3.2 ประเภทของรายการ
การซือ้ ในหุน้ สามัญของ TONSON เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 28.11 ซึ่งเมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพ ย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประเภทที่ 2 คือรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15
หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50
นอกจากนัน้ เนื่องด้วย TRILLIONAIRE ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ TONSON มีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การ
ซือ้ หุ้นสามัญของ TONSON จึงเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีขนาดรายการมากกว่า 20,000,000 บาท
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จดั ทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
3.3 ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ตารางคานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ 1

TONSON 2

1,760.67

1,110.68

1.75

-

1,239.94

809.93

10.78

-

508.20

300.76

หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนีส้ ินรวม
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

หมายเหตุ : 1 งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2

งบการเงินรวมของ TONSON ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
=

ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ TONSON ตามสัดส่วนที่จะได้มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ

=

((47.50 / 100) x 300.76) / 508.20

=

ร้อยละ 28.11

2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
=

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

=

290.00 / 1,760.67

=

ร้อยละ 16.47

3. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระราคา
4. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ไม่นามาคานวณเนื่องจาก TONSON มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคานวณขนาดรายการ
เกณฑ์การคานวณ

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

28.11%

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

16.47%

3. เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุน
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เกณฑ์การคานวณ

ขนาดรายการ

4. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน

-

ขนาดรายการสูงสุด

28.11%

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
หุน้ สามัญของ TONSON จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ปั จจุบนั TONSON พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ได้แก่ โครงการ ต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence)
บริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
วันจดทะเบียน: 3 เมษายน 2561
ที่ตั้ง: 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัท: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel
อานาจกรรมการ: กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด

1,472,500

47.50

2. Granking Company Limited*

775,000

25.00

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

387,500

12.50

4. นายวันนิวตั กิติเรียงลาภ

387,500

12.50

77,500

2.50

3,100,000

100.00

5. Mr. Tan Chin Kwang Johnson
รวม

หมายเหตุ : * รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ Granking Company Limited ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชือ่
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
Mr. Yu Chi Ming Gabriel
50.00
2
Ms. Chan Lai Ngor Teresa
50.00
รวม
100.00
กรรมการบริษัทประกอบด้วย (1) Ms. Chan Lai Ngor Teresa (2) Mr. Yu Chi Ming Gabriel (3) Mr. Yu Kwan
Kin Daniel
หน้าที่ 4 จาก 12

ทุนจดทะเบียน: 310,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว: 310,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ เรียกชาระแล้วเต็มจานวน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TONSON มีรายละเอียดดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท

รายการ

ก่อนตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

71,454,395

9,241,183

2,243,457

7,703

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

1,036,978,929

987,803,193

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,110,676,781

997,052,079

5,500

5,500

5,500
1,110,682,281

5,500
997,057,579

-

592,958

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน*

40,076,102

10,001,402

รายได้รบั ล่วงหน้า

90,054,465

-

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย - เงินกูย้ ืมกรรมการ

1,288,080

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,507,353

-

-

-

132,926,001

10,594,360

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

677,000,000

677,000,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

677,000,000
809,926,001

677,000,000
687,594,360

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
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หน่วย : บาท

รายการ

ก่อนตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

310,000,000

310,000,000

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น มูลค่ า

310,000,000

310,000,000

(9,243,720)

(536,781)

300,756,280
1,110,682,281

309,463,219
997,057,579

หุน้ ละ 100 บาท
กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ : * เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ผู้ให้กู้

เงินต้นคงค้าง

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

ครบกาหนด

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

19,000,000.00

8%

610,082.19

เมื่อทวงถาม

Granking Company Limited

10,076,102.26

8%

324,792.64

เมื่อทวงถาม

นายฐิติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

5,000,000.00

8%

160,547.95

เมื่อทวงถาม

นายวันนิวตั ิ กิติเรียงลาภ

5,000,000.00

8%

160,547.95

เมื่อทวงถาม

Mr. Tan Chin Kwang Johnson

1,000,000.00

8%

32,109.59

เมื่อทวงถาม

รวม

40,076,102.26

1,288,080.31

งบกาไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ

ก่อนตรวจสอบ
9 เดือนแรก ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

รายได้
ดอกเบีย้ รับ

20,424

20,321

รวมรายได้

20,424

20,321

7,439,283

557,102

7,439,283
(7,418,859)

557,102
(536,781)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
หน้าที่ 6 จาก 12

หน่วย : บาท

รายการ

ก่อนตรวจสอบ
9 เดือนแรก ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

ต้นทุนทางการเงิน

(1,288,080)

-

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(8,706,939)

(536,781)

-

-

(8,706,939)

(536,781)

ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

โครงสร้างการถือหุน้ ใน TONSON ก่อนและหลังการซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ก่อนการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
จานวนหุ้น ร้อยละ

ปั จจุบัน

ภายหลังทารายการ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

5,000

50.00

-

-

-

-

2. บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด

-

-

1,472,500

47.50

-

-

3. บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จ ากั ด

-

-

-

-

1,472,500

47.50

4. Granking Company Limited

2,500

25.00

775,000

25.00

775,000

25.00

5. นายฐิติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

1,250

12.50

387,500

12.50

387,500

12.50

6. นายวันนิวตั กิติเรียงลาภ

1,250

12.50

387,500

12.50

387,500

12.50

-

-

77,500

2.50

77,500

2.50

10,000

100.00

3,100,000

100.00

3,100,000

100.00

(มหาชน)

7. Mr. Tan Chin Kwang Johnson
รวม

หน้าที่ 7 จาก 12

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุป๊
จากัด (มหาชน)
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
99.99%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากการซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุป๊
จากัด (มหาชน)
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
96.67%

47.50%*

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
99.99%

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หน้าที่ 8 จาก 12

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นของ TONSON ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังจากการซือ้ หุ้นจาก TRILLIONAIRE ไม่เข้า
ข่ายเป็ นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
TONSON เป็ น บริ ษั ท พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ที่ มี โ ครงการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ นวสูง โดยมี รายละเอี ยด
โครงการ ดังนี ้
รายละเอียดโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence) โดยสรุ ปมีดังนี้

รายละเอียดโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence)
พืน้ ที่โครงการ
0-3-85.3 ไร่
ที่ตั้งโครงการ

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

เริ่มเปิ ดขาย

9 มิถุนายน 2562

จุดเด่นโครงการ

โครงการตั้งอยู่ในซอยต้นสน ตรงข้ามเซ็นทรัล ชิดลม ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส ชิดลม เพียง 150 เมตร เป็ นพืน้ ที่ที่มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ที่
หายากที่สดุ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
หน้าที่ 9 จาก 12

รายละเอียดโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence)
สิ่งอานวยความสะดวก
ฟิ ตเนส, สระว่ายนา้ ลอยฟ้า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24
ชั่วโมง, เข้าออกด้วยระบบคียก์ าร์ด, ลิฟท์โดยสารส่วนตัว และระบบจอดรถ
อัตโนมัติ เป็ นต้น
มูลค่าโครงการ

ประมาณ 2,850 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
รายละเอียดการขายแยกตามรูปแบบห้องชุด
ประเภท

จานวนห้อง
ชุดทั้งหมด
(ยูนิต)

มูลค่า
(ล้านบาท)

จองแล้ว
(ยูนิต)

ทาสัญญาแล้ว
(ยูนิต)

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)

1 ห้องนอน

38

704.08

33

28

572.95

2 ห้องนอน

37

1,491.72

29

25

951.98

Penthouse

5

654.20

3

-

-

รวม

80

2,850.00

65

53

1,524.93

วันที่คาดว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ์

31 มีนาคม 2566

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับมูลค่า หุน้ สามัญของ TONSON จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 220,000,000 บาท
โดยชาระเป็ นเงินสด โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และการ
ออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
ราคาซื ้อ ขายหุ้น สามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE เท่ า กั บ 220,000,000 บาท ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ประเมิ น มูลค่า
โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ด้วยวิธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Method) ของที่ดินอ้างอิงจาก
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ 3235/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 โดย บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด
ได้มู ล ค่ า 1,195,200,000 บาท และน ามาปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี จะได้มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ TONSON เท่ า กั บ
491,880,190 บาท และเมื่อคิดเที ยบเป็ น สัดส่ วนการถือ หุ้นของ TRILLIONAIRE ที่รอ้ ยละ 47.50 จะมีมูลค่าเท่ า กั บ
233,643,090 บาท
อนึ่ง บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด เป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการก่อสร้างโครงการ จะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน เงินจอง เงินผ่อนดาวน์ ตาม
ประมาณการกระแสเงินสด เงินทุนดังกล่าวเพียงพอ อย่างไรก็ตามอาจมีเหตุการณ์ที่ทาให้กระแสเงินสดติดลบในช่ วง
หน้าที่ 10 จาก 12

สัน้ ๆ เช่น หากบริษัทฯ ต้องการเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึน้ หรือลูกค้าชาระเงินผ่อนดาวน์ล่าช้า หรือยอดขายไม่เป็ นไป
ตามประมาณการ บริ ษั ท ฯ ก็ จ ะให้เ งิ น กู้ยืม แก่ TONSON ตามสัดส่ ว นการถื อ หุ้น ที่ อัตราดอกเบี ้ยร้อ ยละ 8 ต่ อปี
จานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท
ภายหลังจากการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ทันทีประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้ TONSON
นาไปชาระคืนเงินกูย้ ืมจากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ TONSON จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ
(1) กาไรจากการขายห้องชุดในโครงการ โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
(2) บริษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริษัทฯ
(3) สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่อหน่วยสูง และอยู่ในกลางใจ
เมือง
9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกาหนดจานวนหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่จะเสนอขายได้ ในส่วนเงินทุนสารองเผื่อให้ TONSON กูย้ ืมจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
10. เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
(1) การเข้าทารายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุน้ ที่มี ส่วน
ได้เสีย
(2) TONSON จะต้องได้รับใบอนุญาตที่ สาคัญ ได้แก่ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และใบอนุ ญาต
ก่อสร้าง ก่อนการทารายการ
11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
หน้าที่ 11 จาก 12

ทัง้ นี ้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในวาระการพิจารณาเรื่องการซื ้อหุ้น
สามัญของ TONSON ดังกล่าว และวาระที่เกี่ยวข้อง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือเป็ นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนจะ
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในบริเวณกรุ งเทพมหานคร โดยมุง้ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื ้อ สูง
การเข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเหตุผลอื่น ๆ ดังนี ้
(1) ได้สินทรัพย์มาด้วยราคาที่เหมาะสม โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ TONSON อ้างอิงตามมูลค่ า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ
(2) ตัวเลขผลการดาเนินงานของ TONSON แสดงผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบาง
รายการไม่สามารถบันทึกเป็ นสินทรัพย์ได้ซึ่งเป็ นเรื่องปกติ
(3) บริษัทฯ จะมีรายได้และกาไรจากการขายห้องชุดในโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็ นโครงการมีศกั ยภาพ โดย
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มียอดจองและทาสัญญาแล้วจานวน 53 ยูนิต หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.25 ของจานวนยู
นิต ทัง้ หมด อีกทัง้ มียอดจองแล้วอยู่ระหว่างทาสัญญา 12 ยูนิต
(4) บริษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ โดยเมื่อบริษัทฯ ซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON
แล้ว นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อีกต่อไป
13. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12. ข้างต้น
ไม่มี
บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนีม้ ีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
หน้าที่ 12 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ข้าพเจ้า บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2562 ได้มีมติดงั นี ้
1. การลดทุน
1.1 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,123,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ
0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ลดลง จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น
561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนโดยมีจานวนหุ้นคงเดิมเท่ากั บ
1,123,000,000 หุน้
การลดทุนในครัง้ นี ้ จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย: บาท
องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 30 กันยายน 2562
ปั จจุบัน
หลังการล้างขาดทุนสะสม
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
1,123,000,000
561,500,000
ส่วนเกิน (ต่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
(187,893,837)
ขาดทุนสะสม
(437,379,356)
(63,773,193)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
497,726,807
497,726,807
2. การเพิม่ ทุน
2.1 อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 561,500,000 บาท เป็ นจานวนไม่เกิน 661,500,000 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่ จานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ผู้ถือ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
ไม่เกิน 200,000,000
-

1

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50
-

รวม
(ล้านบาท)
100,000,000
-

3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
จัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง รายละเอียดการจัดสรรเบือ้ งต้นมีดังนี ้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น) และชาระเงินค่า
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
ไม่เกิน
ยังไม่กาหนด
1.00
โปรดดูหมายเหตุ
การถือหุน้
200,000,000
1) 2) และ 3)
หมายเหตุ:
1) ในการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ อาจแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รบั จัดสรรได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน
2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนน้อยกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ
ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนัน้ ให้แก่ผู้ถือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ และชาระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในใบจองซือ้ สาหรับการ
จองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย
3) ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือ
นั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดาเนินไปจนกระทั่งไม่มีหนุ้
เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิรายใดถือ หุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจ ากัดการถือหุ้น ของคนต่า งด้าวตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้า วถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯ ได้ไ ม่ เ กิ น ร้อ ยละ 49 ของจ านวนหุ้ น ที่ ไ ด้
ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
4) ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อขออนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการ กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้ และ
รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้
ตลอดจนการแก้ไ ขถ้อ ยคา หรื อ ข้อ ความในเอกสาร รายงานการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น และ/หรื อ คาขอต่ า ง ๆ และ/หรื อ
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนาส่ งข้อ มูลเอกสารหลักฐานต่ อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน้
ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ที่เกิดจากการจัดสรรหุน้ ให้กับผูถ้ ือหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน
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4. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G
โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10210 โดย
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ……………………. จนกว่า
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 2 มกราคม 2563
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
5.1 บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5.2 บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้
สามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
6. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม่
บริษัทฯ ออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่
เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อใช้ในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ต้นสน ดีเวลล
อปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยชาระด้วยเงินสดในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท
7. ประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การได้มาซึ่งซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้
ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรจากการขายห้องชุดในโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็ นโครงการมีศักยภาพ
ภายใต้การดาเนินงานของ TONSON โดย ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มียอดจองและทาสัญญาแล้วจานวน 53 ยูนิต หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.25
ของจานวนยูนิตทั้งหมด รวมถึงมียอดจองแล้วอยู่ระหว่างทาสัญญา 12 ยูนิต และ สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่อหน่วยสูง และอยู่ในกลางใจเมือง
อีกทัง้ บริษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริษัทฯ
8. ประโยชน์ทีผ่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั น ผลแก่ ผู้ถือหุ้นเป็ น จานวนไม่ ต่า กว่า ร้อ ยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิ น ได้นิ ติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองต่าง ๆ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะนากาไรสุทธิดงั กล่าวไปใช้
ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถ
ล้างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กับผู้ถือหุน้ ได้ตามกฎหมาย
8.2 ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตัง้ แต่เมื่อผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุ นได้รับการจดทะเบี ยน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว
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9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
9.1 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ที่อาจเกิดจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
9.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ มิได้ใช้สิทธิ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบให้สดั ส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 15.12
9.1.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซือ้ ขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น จึงไม่สามารถค านวณ
ผลกระทบต่อราคาได้
9.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ ือหุน้ (EPS Dilution)
การคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคานวณได้โดยใช้สูตรการ
คานวณ ดังนี ้
การลดลงของส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้
= (Earnings per Share ก่ อ นเสนอขาย - Earnings per Share หลัง
(Earnings per Share Dilution)

การเสนอขาย) / Earnings per Share ก่อนเสนอขาย

โดยที่
Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = กาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
/ จานวนหุน้ จดทะเบียนชาระแล้ว
โดยกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะที่เป็ นของผู้
ถือหุน้ ของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับ (247,233,847.15)
บาท
จานวนหุน้ จดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,123,000,000 หุน้
= (247,233,847.15) / 1,123,000,000
= (0.22) บาทต่อหุน้
Earnings per Share หลังเสนอขาย = กาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
/ (จานวนหุน้ จดทะเบียนชาระแล้ว+จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน)
จานวนหุน้ จดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,123,000,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน เท่ากับจานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้
= (247,233,847.15) / (1,123,000,000 + 200,000,000)
= (0.19) บาทต่อหุน้
ดังนัน้ จึงคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) ได้ ดังนี ้
= ((0.22) - (0.19)) / (0.22)
= ร้อยละ 15.12
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10. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน/ เดือน/ ปี
1 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
13 ธันวาคม 2562
2 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
2 มกราคม 2563
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
3 วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
4 แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหนีข้ องบริษัทฯ
20 กุมภาพันธ์ 2563
5 ครบกาหนดให้เจ้าหนีส้ ่งคาคัดค้าน
20 เมษายน 2563
6 จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
27 เมษายน 2563
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7 กาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8 วันที่จองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ ูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_____________________________

ลงชื่อ

___________________________________

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ
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