ที่ 034/2562
16 ธันวาคม 2562
เรื่ อง แจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สารสนเทศรายการไ ด้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พย์ แ ละ รายการที่ เกี่ ยวโ ยงกั น รายการซื อ้ หุ้ นสามั ญ บริ ษั ท
ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่สําคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“TONSON”) จากบริ ษัท ทริ ล
เลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด จํานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํานวน
หุ้นที่ออกและจํ าหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชํ าระ
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2. อนุมัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ให้ เ งิ น กู้ยื ม แก่ TONSON ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น จํ า นวนไม่เ กิ น 70 ล้ า นบาท โดยคิ ด อัต รา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสํารองในการพัฒนาโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์
3. อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ู
ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
4. อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,123,000,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ
1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ จะส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ลดลง จาก
1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน
โดยมีจํานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
หน้ าที่ 1

“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

561,500,000 บาท (ห้ าร้ อยหกสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนบาท)
1,123,000,000 หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,123,000,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)
( - หุ้น)”

5. อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท เป็ นจํานวน 661,500,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่ จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้
ถื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น และอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 661,500,000 บาท (หกร้ อยหกสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1,323,000,000 หุ้น

(หนึง่ พันสามร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,323,000,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันสามร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)
( - หุ้น)”

6. อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
6.1 เสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น
วันกําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซื ้อ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง
6.2 ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจํานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้
ในราคาเสนอขายเดียวกัน
6.3 ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนน้ อยกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระเงินครบถ้ วนตามที่ระบุใน
ใบจองซื ้อสําหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย

หน้ าที่ 2

6.4 ในกรณี ที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ มากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรร
หุ้นส่วนที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้
ดําเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิ ข้างต้ นไม่ว่ากรณี ใดจะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื อ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของ
จํานวนหุ้นที่ได้ ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
7. รั บ ทราบการลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ของนายฐิ ติ วั ฒ น์ คู วิ จิ ต รสุ ว รรณ โดยมี ผ ลตั ง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
8. อนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจนาม ดังนี ้
ปั จจุบัน
“นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็ น
“นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี ้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท”
9. อนุ มั ติ กํ า หนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2563 ในวั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น (Par Value) เพื่อ
หักลบส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
หน้ าที่ 3

วาระที่ 6

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 2 หากไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 4 และ 5

10. อนุมตั ิกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 (Record Date) ใน
วันที่ 2 มกราคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

หน้ าที่ 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“TONSON”) จากบริ ษัท
ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํ ากัด (“TRILLIONAIRE”) จํ านวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
47.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะ
ชําระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด อีกทังอนุ
้ มตั ิให้ บริ ษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวนไม่เกิน 70 ล้ าน
บาท โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสํารองในการพัฒนาโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อนุมตั ิในหลักการให้ เข้ าซื ้อหุ้นจํานวนดังกล่าวในราคา
147,250,000 บาท ตามที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ ยื่นข้ อเสนอมาพร้ อมกับเงื่อนไขที่วา่ จะต้ องดําเนินการให้ เสร็จสิ ้นภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า TONSON ยังอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ การลงทุนในครัง้ นี ้จึงมีความเสี่ยง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง จึงได้ กําหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้ าลงทุน
โดย TONSON ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) และใบอนุญ าตก่ อ สร้ าง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ เจรจากับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว และได้ ข้อสรุปราคาซื ้อขายหุ้นที่
ไม่เกิน 220,000,000 บาท
การเข้ าทํารายการข้ างต้ นเข้ าลักษณะเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ ม าหรื อ
จํ า หน่ ายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ” ) และเป็ นรายการเกี่ ย วโยงตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”)
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจาก TONSON ได้ รับ ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม (EIA) และใบอนุญ าต
ก่อสร้ าง คาดว่าจะดําเนินการซื ้อหุ้นแล้ วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563
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2. บุคคลที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ:

บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ผู้ขาย:

บริ ษัท ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทจดทะเบียน :

นายศุภ โชค ปั ญ จทรั พ ย์ เป็ นกรรมการและผู้ ถื อ หุ้ นของ
TRILLIONAIRE ร้ อ ย ล ะ 99. 99 ข ณ ะ ที่ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
กรรมการ ผู้บริหาร และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการซื ้อในหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE จํานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
TONSON ในราคา
ไม่เกิน 220,000,000 บาท
3.2 ประเภทของรายการ
การซื ้อในหุ้นสามัญของ TONSON เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 28.11 ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประเภทที่ 2 คือรายการที่มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15
หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
นอกจากนัน้ เนื่องด้ วย TRILLIONAIRE ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TONSON มีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้ อยละ 99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย การ
ซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีขนาดรายการมากกว่า 20,000,000 บาท
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่ องการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
3.3 ขนาดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตารางคํานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
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หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
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 หนี ้สินรวม
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

หมายเหตุ: 1 งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2

งบการเงินรวมของ TONSON ซึง่ จัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
=

ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ TONSON ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ

=

((47.50 / 100) x 300.76) / 508.20

=

ร้ อยละ 28.11

2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
=

มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

=

290.00 / 1,760.67

=

ร้ อยละ 16.47

3. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชําระราคา
4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม่นํามาคํานวณเนื่องจาก TONSON มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคํานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

28.11%

2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

16.47%

3. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
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เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

-

ขนาดรายการสูงสุด

28.11%

4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
หุ้นสามัญของ TONSON จํานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ปั จจุบนั TONSON พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวสูง ได้ แก่ โครงการ ต้ นสน วัน
เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence)
บริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
วันจดทะเบียน: 3 เมษายน 2561
ที่ตัง้ : 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัท: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ
3. นายแดเนี่ยล กวาน คิน หยู
อํานาจกรรมการ: กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. บริ ษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด

1,472,500

47.50

2. Granking Company Limited

775,000

25.00

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

387,500

12.50

4. นายวันนิวตั กิติเรี ยงลาภ

387,500

12.50

77,500

2.50

3,100,000

100.00

5. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
รวม
มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน: 310,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 310,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น เรี ยกชําระแล้ วเต็มจํานวน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TONSON มีรายละเอียดดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท

รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

71,454,395

9,241,183

2,243,457

7,703

ที่ดินและต้ นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง

1,036,978,929

987,803,193

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,110,676,781

997,052,079

5,500

5,500

5,500
1,110,682,281

5,500
997,057,579

-

592,958

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

40,076,102

10,001,402

รายได้ รับล่วงหน้ า

90,054,465

-

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย - เงินกู้ยืมกรรมการ

1,288,080

-

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

1,507,353

-

-

-

132,926,001

10,594,360

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

677,000,000

677,000,000

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

677,000,000
809,926,001

677,000,000
687,594,360

310,000,000

310,000,000

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
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หน่วย : บาท

รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น มูลค่า

310,000,000

310,000,000

(9,243,720)

(536,781)

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

309,463,219
997,057,579

หุ้นละ 100 บาท
กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
9 เดือนแรก ปี 2562

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2561

รายได้
ดอกเบี ้ยรับ

20,424

20,321

รวมรายได้

20,424

20,321

7,439,283

557,102

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

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

557,102
(536,781)

ต้ นทุนทางการเงิน

(1,288,080)

-

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

(8,706,939)

(536,781)

-

-

(8,706,939)

(536,781)

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

โครงสร้ างการถือหุ้นใน TONSON ก่อนและหลังการซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่ อนทํารายการ
หลังทํารายการ
จํานวนหุ้น ร้ อยละ จํานวนหุ้น ร้ อยละ

1. บริ ษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด

1,472,500

2. บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
3. Granking Company Limited

775,000
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47.50

-

-

- 1,472,500

47.50

25.00

775,000

25.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่ อนทํารายการ
หลังทํารายการ
จํานวนหุ้น ร้ อยละ จํานวนหุ้น ร้ อยละ

4. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

387,500

12.50

387,500

12.50

5. นายวันนิวตั กิติเรี ยงลาภ

387,500

12.50

387,500

12.50

77,500

2.50

77,500

2.50

6. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
รวม

3,100,000 100.00 3,100,000 100.00

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ ก่อนการซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
96.67%
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
99.99%
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ ภายหลังจากการซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
96.67%

47.50%*

บริ ษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

บริ ษัท ต้ นสน
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99%
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
* หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของ TONSON ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังจากการซื ้อหุ้นจาก TRILLIONAIRE ไม่เข้ า
ข่ายเป็ นบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
TONSON เป็ นบริ ษั ทพัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ มี โ ครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์ แ นวสูง โดยมี รายละเอี ย ด
โครงการ ดังนี ้
รายละเอียดโครงการ ต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence) โดยสรุ ปมีดังนี ้
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รายละเอียดโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence)
พืน้ ที่โครงการ
0-3-85.3 ไร่
ที่ตงั ้ โครงการ

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

เริ่มเปิ ดขาย

9 มิถนุ ายน 2562

จุดเด่ นโครงการ

โครงการตังอยู
้ ่ในซอยต้ นสน ตรงข้ ามเซ็นทรัล ชิดลม ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส ชิดลม เพียง 150 เมตร เป็ นพื ้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ที่
หายากที่สดุ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร

รู ปแบบห้ องชุด

1 Bedroom 38 ยูนิต (จองแล้ ว 28 ยูนิต และทําสัญญาแล้ ว 28 ยูนิต)
2 Bedroom 37 ยูนิต (จองแล้ ว 26 ยูนิต และทําสัญญาแล้ ว 25 ยูนิต)
Penthouse 5 ยูนิต (จองแล้ ว 3 ยูนิต)

สิ่งอํานวยความสะดวก

ฟิ ตเนส, สระว่ายนํ ้าลอยฟ้า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24
ชัว่ โมง, เข้ าออกด้ วยระบบคีย์การ์ ด, ลิฟท์โดยสารส่วนตัว และระบบจอดรถ
อัตโนมัติ เป็ นต้ น

มูลค่ าโครงการ

ประมาณ 2,850 ล้ านบาท

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
บริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับมูลค่าหุ้นสามัญของ TONSON จํานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท
โดยชําระเป็ นเงินสด โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการ
ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
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6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
ราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE มีมลู ค่า 220,000,000 บาท ซึง่ บริ ษัทฯ อ้ างอิงจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ
7. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ
8. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าบริษัทจะได้ รับ
(1) กําไรจากการขายห้ องชุดในโครงการ อาคารชุดโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์
(2) บริ ษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริ ษัทฯ
(3) สร้ างชื่อเสียงให้ กบั บริ ษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่อหน่วยสูง และอยู่ในกลางใจ
เมือง
9. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
10. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ น
ได้ เสีย
(2) TONSON จะต้ องได้ รับใบอนุญาตที่สําคัญ ได้ แก่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และใบอนุญาต
ก่อสร้ าง ก่อนการทํารายการ
11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ

ทังนี
้ ้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในวาระการพิจารณาเรื่ องการซื ้อหุ้น
สามัญของ TONSON ดังกล่าว และวาระที่เกี่ยวข้ อง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือเป็ นผู้ที่มีส่วนได้ เสีย จึงไม่ได้ เข้ าร่ วม
ประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม
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12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริ ษัทฯ มีแผนจะ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในบริ เวณกรุ งเทพมหานคร โดยมุ้งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีกําลังซื ้อสูง
การเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON มีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ และเหตุผลอื่น ๆ ดังนี ้
(1) ได้ สินทรัพย์มาด้ วยราคาที่เหมาะสม โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนการซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON อ้ างอิงตามมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ
(2) บริ ษัทฯ จะมีรายได้ และกําไรจากการขายห้ องชุดในโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึง่ เป็ นโครงการมีศกั ยภาพ โดย
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มียอดจองและทําสัญญาแล้ วจํานวน 53 ยูนิต หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.25 ของจํานวน
ยูนิตทังหมด
้
อีกทังมี
้ ยอดจองแล้ วอยูร่ ะหว่างทําสัญญา 12 ยูนิต
(3) บริ ษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้น
13. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 12. ข้ างต้ น
ไม่มี
บริ ษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ข้ าพเจ้ า บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2562 ได้ มีมติดงั นี ้
1.1 อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,123,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ
0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ลดลง จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น
561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนโดยมีจํานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ
1,123,000,000 หุ้น
1.2 อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจํานวน 561,500,000 บาท เป็ นจํานวนไม่เกิน 661,500,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่ จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวนหุ้น
ไม่เกิน 200,000,000
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.50
-

รวม
(ล้ านบาท)
100,000,000
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้ รับการ
จัดสรร ระยะเวลาจองซื ้อ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง รายละเอียดการจัดสรรเบื ้องต้ นมีดงั นี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่ ) (บาทต่ อหุ้น) และชําระเงินค่ า
หุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
ไม่เกิน
ยังไม่กําหนด
1.00
โปรดดูหมายเหตุ
การถือหุ้น
200,000,000
1) 2) และ 3)
หมายเหตุ:
1

1) ในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจํานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน
2) ในกรณี ที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนน้ อยกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ
ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระเงินครบถ้ วนตามที่ระบุในใบจองซื ้อสําหรับการ
จองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย
3) ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือ
นันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ
เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนเกินกว่าสิทธิ ข้างต้ นไม่ว่ากรณีใดจะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ปั จ จุ บัน อนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วถื อ หุ้น บริ ษั ท ฯ ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละ 49 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ ไ ด้
ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
4) ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื ้อและ
รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้
ตลอดจนการแก้ ไ ขถ้ อ ยคํ า หรื อ ข้ อ ความในเอกสาร รายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ คํ า ขอต่า ง ๆ และ/หรื อ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ และการนํ าส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2

การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจํ
้ านวน

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G
โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ ……………………. จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 มกราคม 2563
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวนไม่
เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้ ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลล
อปเม้ นท์ จํากัด (“TONSON”) จากบริ ษัท ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“TRILLIONAIRE”) จํานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยชําระด้ วยเงินสดในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท
6. ประโยชน์ ท่ ีบริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การได้ มาซึง่ ซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จํานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํานวนหุ้น
ที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกําไรจากการขายห้ องชุดในโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็ นโครงการมีศกั ยภาพ
ภายใต้ การดําเนินงานของ TONSON โดย ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มียอดจองและทําสัญญาแล้ วจํานวน 53 ยูนิต หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.25
ของจํานวนยูนิตทังหมด
้
รวมถึงมียอดจองแล้ วอยู่ระหว่างทําสัญญา 12 ยูนิต และ สร้ างชื่อเสียงให้ กบั บริ ษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการ
คอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่อหน่วยสูง และอยูใ่ นกลางใจเมือง
อีกทังบริ
้ ษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริษัทฯ
7. ประโยชน์ ท่ ีผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสํารองต่าง ๆ เว้ นแต่บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะนํ ากํ าไรสุทธิ
ดังกล่าวไปใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากในอนาคตบริษัทฯ
สามารถล้ างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมาย
7.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมิได้ ใช้ สิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบให้ สดั ส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ลดลงร้ อยละ 15.12
8.1.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
เนื่ องจากหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ ามซื อ้ ขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น จึงไม่สามารถคํานวณ
ผลกระทบต่อราคาได้
8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)
การคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ โดยใช้ สตู รการ
คํานวณ ดังนี ้
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การลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น

= (Earnings per Share ก่อ นเสนอขาย - Earnings per Share หลัง

(Earnings per Share Dilution)

การเสนอขาย) / Earnings per Share ก่อนเสนอขาย

โดยที่
Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
/ จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ ว
โดยกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะที่เป็ นของผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากับ (247,233,847.15)
บาท
จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น
= (247,233,847.15) / 1,123,000,000
= (0.22) บาทต่อหุ้น
Earnings per Share หลังเสนอขาย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
/ (จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน)
จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เท่ากับจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น
= (247,233,847.15) / (1,123,000,000 + 200,000,000)
= (0.19) บาทต่อหุ้น
ดังนัน้ จึงคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้ ดังนี ้
= ((0.22) - (0.19)) / (0.22)
= ร้ อยละ 15.12
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
วัน/ เดือน/ ปี
1 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
13 ธันวาคม 2562
2 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือ
2 มกราคม 2563
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
4 กําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date)
จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
5 วันที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_____________________________

ลงชื่อ

___________________________________

(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)

(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ
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