ที่ 007/2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและอนุมตั ิในแต่ ละ
วาระ สรุปได้ดงั นี ้
วาระที่ 1 รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน 2562 ด้ว ย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,717

100.00

531

0.00

-

0.00

1,063,289,248

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 อนุมตั ิการเข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ดังนี ้
อนุ มัติใ ห้บ ริ ษั ท ฯ เข้า ท ารายการซื ้อ หุ้น สามั ญ บริ ษั ท ต้น สน ดี เ วลลอปเม้น ท์ จ ากั ด (“TONSON”) จาก
บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่า ยได้แ ล้วทั้งหมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000
บาท โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด รวมถึงให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวนไม่
เกิน 70 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการอาคารชุ ด ต้น
สน วัน เรสซิ เ ดนซ์ โดยทั้ง นี ้ TONSON จะต้อ งได้รับ ใบอนุ ญาตที่ สาคัญ ได้แ ก่ รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง ก่อนการทารายการ
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ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

546,138,483

100.00

500

0.00

0

0.00

546,138,983

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย ทัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่ มี สิทธิออกเสียงในวาระนีไ้ ด้แก่ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตาม
มาตรา 258 ถือหุน้ จานวน 517,150,265 หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 46.05
วาระที่ 3 อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ (Par Value) เพื่อหักลบส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี ้
อนุ มั ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 561,500,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,123,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้น
ละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ลดลง
จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่ อ หักลบส่ ว นต่ า กว่ า มูลค่ า หุ้น และชดเชยผลขาดทุ น สะสม
บางส่ ว นโดยมี จ านวนหุ้ น คงเดิ ม เท่ า กั บ 1,123,000,000 หุ้ น การลดทุ น ในครั้ง นี ้จ ะไม่ ส่ ง ผลกระทบให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้
อีกทัง้ อนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น

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

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,123,000,000 หุน้

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
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(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )
( - หุน้ )”

มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,848

100.00

500

0.00

-

0.00

1,063,289,348

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 อนุ มัติเ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษัท ฯ และแก้ไ ขหนัง สื อ บริ คณห์สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้อ 4. เรื่ อ งทุ น จด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี ้
อนุมตั ิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 561,500,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 661,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ สาหรับเป็ นเงินทุนใน
การซือ้ หุน้ สามัญ TONSON และอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

661,500,000 บาท (หกร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
1,323,000,000 หุน้

(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1,323,000,000 หุน้
- หุน้

(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )
( - หุน้ )”

ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,848

100.00

500

0.00

-

0.00

1,063,289,348

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3

วาระที่ 5 อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนี ้
อนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ วันกาหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างขอสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ หุ้นสามัญ TONSON เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกาหนด
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายได้
อีกทัง้ อนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้
มีอานาจในการดาเนินการ กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ การ
จัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอีย ดต่าง ๆ ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น
และ/หรือ คาขอต่าง ๆ และ/หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่ น จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,848

100.00

500

0.00

-

0.00

1,063,289,348

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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