ที่ 026/2562
28 มิถนุ ายน 2562
เรื่อง

ความคืบหน้ าการเข้ าลงทุนในบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

เรียน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14

พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมตั ิหลักการเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“TONSON”) จาก
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และมอบหมายให้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร กรรมการบริษัท ไป
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนครัง้ นี ้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร ได้ แจ้ ง
ผลการศึกษาเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ โดยมีประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี ้
1. บริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการคอนโดมิเนี ยมระดับ
High-End ทําเลใจกลางเมือง โดยใช้ ชื่อว่า “Tonson One Residence” เริ่มเปิ ดขายอย่างเป็ นทางการเมื่อ วันที่
9 มิถนุ ายน 2562 ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากตลาด และมีแนวโน้ มการขายทีด่ ีต่อเนื่อง
2. โครงการได้ จดั ทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA) และอยู่ระหว่างการขออนุญาต EIA
3. โครงการเริ่มทําการตลาดตั ้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี 2562 โดยผ่านสือ่ ต่าง ๆ ได้ แก่ สือ่ หนังสือพิมพ์ สือ่ ออนไลน์
ดิจิตอลมาร์ เก็ตติ ้ง สื่อป้ายโฆษณาบริ เวณโดยรอบโครงการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการและงานเปิ ดตัวโครงการ และมอบหมายให้ บริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น
ผู้แทนการขาย
จากการศึกษาเห็นว่าการเข้ าลงทุนในบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด เป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง ควรกําหนดเงื่อนไขการเข้ าซื ้อโดย บริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ น ท์
จํากัด จะต้ องได้ รับอนุญาตครบถ้ วนเพื่อดําเนินการก่อสร้ างโครงการก่อน เนื่องจากปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต
ที่สาํ คัญ ได้ แก่ EIA และใบอนุญาตก่อสร้ าง อีกทั ้งบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อ
ดําเนินการให้ มีคุณสมบัติครบถ้ วนในการกลับมาซื ้อขาย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงเห็นควรให้ มีการพิจารณาการ
ลงทุน อย่ า งรั ด กุม และรอบคอบอย่ า งมาก โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารพิ จ ารณาการเข้ า ลงทุนอี กครัง้
ภายหลังจาก TONSON ได้ รับใบอนุญาตที่สาํ คัญในการก่อสร้ างโครงการ ทั ้งนี ้ มอบหมายให้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร เป็ นผู้ดําเนินการเจรจาราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้ าลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท ต้ นสน
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จากนาย ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ อีกครัง้ และการลงทุนดังกล่าวจะต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการขอ
พ้ นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อกลับมาซื ้อขายได้ อีกครั ้งหนึง่
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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