หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
หน้ า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2563
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
1
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
2
วาระที่ 3 พิจ ารณาอนุ มั ติลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ โดยการลดมู ล ค่ าที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น (Par
4
Value) เพื่ อหักลบส่ วนตํ่ากว่ ามูลค่ าหุ้ นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่ วน และแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตเิ พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ
5
ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
5
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
6
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2 สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการซือ้ หุ้นสามัญ
บริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6 สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี 2
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7 คําชี แ้ จงวิธีก ารมอบฉั น ทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรื อหลั ก ฐานแสดง
ความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8 ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม

24 มกราคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

2.

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

3.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4.

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้

5.

แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)

6.

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี 2

7.

คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรือผูแ้ ทนของผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

8.

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

9.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

10.

แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุ มภาพัน ธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร
บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้จัดให้มีขนึ ้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จดั ทารายงาน
การประชุม แล้ว เสร็จ และได้ส่ง สาเนารายงานการประชุม ดังกล่ าวให้หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งภายในระยะเวลาที่
กาหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ าได้มี ก ารบัน ทึ กรายงานไว้อ ย่ า งครบถ้ว นถู กต้อ ง ผู้ถือ หุ้น ควรรับ รอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รับอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะได้ม าซึ่ ง โครงการอาคารชุ ด ต้น สน วัน เรสซิ เดนซ์ ภายใต้ก าร
บริหารงานของ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนจะดาเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในบริเวณกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักที่มีกาลัง
ซือ้ สูง การเข้าทารายการซือ้ หุ้นสามัญ TONSON จึงมีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในการขยายการ
ลงทุนและ/หรือการพัฒนาในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้กลับมาซือ้ ขายได้ ทั้งนีเ้ ดิม
TONSON เป็ นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีสินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยยังไม่เคยมีการประกอบ
ธุรกิ จใด ๆ เมื่ อวัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2562 TONSON เริ่ม เปิ ดขายพรีเซลล์โครงการอาคารชุ ดต้น สน วัน เรสซิเดนซ์
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องด้วย บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด (“TRILLIONAIRE”) ผูถ้ ือ
หุ้นใหญ่ ของ TONSON มี นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่รอ้ ยละ 99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพ ย์
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ดัง นั้ น การเข้ า ท ารายการซื ้อ หุ้น สามั ญ TONSON จาก TRILLIONAIRE สามารถขจั ดความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทฯ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
ทัง้ นีห้ ากมีรายการที่อาจทาให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะดาเนินการ
ต่าง ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาดาเนิ นการตามกฎหมาย
ประกาศ และ/หรือ ข้อ บังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบี ยบของหน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อง นอกจากนี ้การกาหนดเงื่อ นไขต่ าง ๆ จะเป็ น ไปตามเงื่อ นไขทางการค้า ปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึ่ ง
สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
ดัง นั้ น จึ ง เสนอวาระนี ้ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ท ารายการซื ้อ หุ้ น สามั ญ
TONSON จาก TRILLIONAIRE จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของ
จานวนหุ้นที่ ออกและจ าหน่า ยได้แล้ว ทั้งหมดของ TONSON ในราคาไม่ เกิ น 220,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ จะ
ชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด รวมถึงให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
โดยทัง้ นี ้ TONSON จะต้องได้รบั ใบอนุญ าตที่สาคัญ ได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ก่อนการทารายการ โดยในปั จจุบัน TONSON ได้ยื่นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่ 1 แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2563 ซึ่งมีกรอบระยะเวลาพิจารณา 30 วัน คาดว่าโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเด็นซ์ จะได้รบั ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนใบอนุญาตก่อสร้าง TONSON ได้
ยื่นเอกสารขออนุญาตไว้ก่อนแล้วขาดเพียงแต่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแนบประกรอบการ
ขออนุญาตก่อสร้าง คาดว่าโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเด็ นซ์ จะได้รับ ใบอนุญาตก่อสร้างภายในวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563
การเข้าทารายการข้างต้นเข้าลักษณะเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ น ที่ ทจ.20/2551 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่ มี นัยสาคัญ ที่ เข้าข่ า ยเป็ น การได้ม าหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรัพ ย์สิน (และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 28.11 ซึ่ง
เมื่ อ คานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ที่ มีตัวตนสุทธิ อ้า งอิง จากงบการเงิ นรวม ณ วัน ที่ 30
กัน ยายน 2562 ประเภทที่ 2 คื อ รายการที่ มี มูลค่ าเท่ ากั บ ร้อ ยละ 15 หรือ สูง กว่ า แต่ต่ ากว่า ร้อ ยละ 50 และเป็ น
รายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ ยวโยงกั น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้อ มู ลและการ
ปฏิบัติการของบริษั ทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
โดยมีขนาดรายการร้อยละ 57.06 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ
3.00 และมากกว่า 20,000,000 บาท
รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการซือ้ หุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ
ที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิให้บริษัทฯ เข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญ TONSON จาก
TRILLIONAIRE เนื่องจากการทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนและ/หรือ
การพัฒนาในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศกั ยภาพในการสร้างความเติบโตให้บริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงสามารถ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
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วาระที่ 3

พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยการลดมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น
(Par Value) เพื่ อ หั ก ลบส่ ว นต่ ากว่ ามู ล ค่ าหุ้ น และชดเชยผลขาดทุ น สะสมบางส่ วน และ
แก้ไขหนั งสือบริค ณห์สนธิข องบริษัท ฯ ข้อ 4. เรื่อ งทุน จดทะเบี ยน เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม
รวมกันจานวน (625,273,193) บาท ดังนั้นเพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ให้
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง จึงเสนอวาระนีใ้ ห้ผถู้ ือหุ้นของ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,123,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากหุ้น
ละ 1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ลดลง
จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่ อ หักลบส่ วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุ นสะสม
บางส่ ว นโดยมี จ านวนหุ้ น คงเดิ ม เท่ า กั บ 1,123,000,000 หุ้ น การลดทุ น ในครั้ง นี ้จ ะไม่ ส่ง ผลกระทบให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้
นอกจากนี ้ เพื่ อให้เป็ นไปตามกฎหมาย บริษั ทฯ จะต้องทาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“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 )”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้วเห็ น ว่ า ผู้ถือ หุ้น ควรอนุ มัติ การลดทุ น จดทะเบี ยนของบริษั ท ฯ และการแก้ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้เร็วขึน้
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษั ท ฯ จะเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ จ านวน 100,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม จ านวน
561,500,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 661,500,000 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ ใหม่ จ านวน
200,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่ อรองรับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ผู้ถือ หุ้น เดิ ม ตาม
สัดส่ว นการถือ หุ้น สาหรับ เป็ น เงิ นทุ น ในการซื ้อหุ้น สามัญ TONSON และอนุมัติแก้ไขหนังสื อ บริ คณห์สนธิข อง
บริษัทฯ 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 )”

รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ ที่ 4 และแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (แบบ F 53 - 4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่ มทุน จดทะเบียนของบริษั ทฯ เพื่ อรองรับการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแก่ ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นสาหรับเป็ นเงินทุนในการซือ้ หุน้ สามัญ TONSON
และการแก้ไขหนังสื อ บริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อ งทุ น จดทะเบี ยนของบริษั ท ฯ เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกั บการเพิ่ มทุ น จด
ทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษั ท ฯ จะจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่เกิ น 200,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
การจัดสรร ระยะเวลาจองซื ้อ และรายละเอี ยดต่ า ง ๆ ในภายหลัง เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ อยู่ ระหว่า งขอสิ น เชื่ อ กั บ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
ของ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

4. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริษัท

5. นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

6. นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

7. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุมสมทบ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
2.

นางสาวสิรินารถ คําบุตรดี
ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นประธานใน

ที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตร
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน
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เริ่ มการประชุม
ประธานฯ ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 28 ราย และโดยการ
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 10 ราย รวมเป็ นจํานวน 38 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 1,056,436,112 หุ้น หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 94.07 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
หลังจากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งได้
จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ดังกล่าว ได้ จดั ทําอย่างถูกต้ อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว มีม ติรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,056,436,112

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,056,436,112

100.00

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทราบว่า บริ ษั ท ฯ ได้ จ ัด ทํ า รายงานผลการดํา เนิน งานของบริ ษั ท สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ รหัสคิวอาร์
(QR Code)) ที่ไ ด้ จ ัด ส่ง ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น แล้ ว และขอให้ น างสาวชมพูน ุท สุว รรณ ผู้ช่ว ยประธานเจ้ า หน้ าที ่บ ริ ห าร
สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
นางสาวชมพูน ทุ สุว รรณ ผู้ ช ่ว ยประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห าร สายงานบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ ชี ้แจงผล
ประกอบการของปี 2561 ว่า ผลการดํา เนิน งานในปี 2561 รายได้ เกิด จากรายได้ จ ากการขายบ้ า นและห้ อ งชุด
ของบริ ษั ท ย่อ ย ได้ แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 โครงการ ไวโอ แคราย 2 และโครงการหมู่บ้ า นรชยา บ้ า นช้ า ง 2
จํ า นวน 198.30 ล้ า นบาท ลดลงเมื ่อ เทีย บกับ ปี 2560 เป็ นจํ า นวน 48.64 ล้ า นบาท คิด เป็ นร้ อ ยละ 19.70
เนื่อ งมาจากการชะลอตัว ของการขายห้ องชุดพักอาศัยพร้ อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 โครงการ และ ไวโอ
แคราย 2 อีก ทั ้งในปี 2561 เพิ่ง เริ่ ม รับ รู้ รายได้ โ ครงการรชยา บ้ า นช้ า ง 2 เมื่อ เดือ นสิง หาคม 2561 ในขณะที ่ปี
2560 มีก ารรับ รู้ รายได้ จ ากโครงการรชยา บ้ า นช้ า ง 1 ตลอดทั ้งปี ต้ น ทุน ขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี
2561 ลดลง 62.44 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ตามการลดลงของยอดขาย
ในขณะที่ต้ นทุน ในการจัดจํา หน่า ย เพิ่ม ขึ ้น 20.60 ล้ า นบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อ ยละ 128.15 เมื่อเปรี ย บเทีย บ
กับ ปี ก่อ น เกิด จากการเพิ่มขึ ้นของรายจ่า ยค่าส่ง เสริ ม การขายโครงการ วนา เรสซิเ ดนซ์ ซึ่งเริ่ ม เปิ ดขายในเดือ น
กันยายน 2561 ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น 15.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อ ยละ141.06 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อ น
เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ผลการดํ า เนิน งานของบริ ษ ั ท ฯ และบริ ษ ั ท ย่อ ยในปี 2561 มีผ ลขาดทุน สุท ธิ จํ า นวน 281.22 ล้ า นบาท
ขาดทุน เพิ ่ม ขึ ้น 262.73 ล้ า นบาท เมื่อ เปรี ย บเทีย บกับ ผลขาดทุน ในปี 2560 จํ า นวน 18.49 ล้ า นบาท โดยมี
สาเหตุห ลักมาจากค่าใช้ จ่ายทางบัญชีที่เ กิดจากการรวมธุรกิจ จํา นวน 255.84 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการคํานวณตาม
มาตรฐานบัญ ชีจ ากการเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน ของบริ ษ ั ท ฯ ในราคาที ่ส งู กว่า มูล ค่า ยุต ิธ รรมเพื ่อ เป็ น
ค่าตอบแทนการรับ โอนกิจ การทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) ซึง่ ค่าใช้ จ่า ยดังกล่าวเป็ น
รายการทางบัญชี ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว
ประธานขอให้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ พูดถึภาพรวมโครงการของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่กําลังพัฒนาอยู่โดยสังเขป
นายศุภ โชค ปั ญ จทรัพ ย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ได้ ชี แ้ จ้ งว่ า ปั จจุ บั น บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้ การบริหารงานของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”)
โครงการที่ AFD ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่
•

โครงการ Vio Khaerai 1

ลักษะโครงการ

:

คอนโด Low Rise 8 ชั ้น จํานวน 1 อาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว 103 ยูนิต คงเหลือ 22 ยูนิต
•

โครงการ Vio Khaerai 2

ลักษะโครงการ

:

อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชั ้น จํานวน 1 อาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์ แล้ ว 72 ยูนิต คงเหลือ 50 ยูนิต
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•

โครงการ Vana Residence Rama 9 – Srinakarin

ลักษะโครงการ

:

บ้ านเดี่ยว ระดับ Super luxury

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บ้ านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทําสัญญาจะซื ้อจะขายแล้ วจํานวน 33 หลัง คงเหลือ
36 หลัง
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (“RCY”)
โครงการที่ RCY ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่
•

โครงการ Rachaya Baan Chang 2

ลักษะโครงการ

:

บ้ านเดี่ยว / บ้ านแฝด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด รวม 161 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ ว จํานวน 63 หลัง คงเหลือ
93 หลัง โดยคาดว่าปิ ดโครงการไตรมาสที่ 2 ปี 2563
อีกทั ้ง บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนาอีก 2 - 3 แปลง ที่เป็ นสินทรัพย์ของบริษัทฯ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถาม ดังนี ้
-

ขอให้ ทางบริ ษัทฯ เตรี ยมรายงานประจําปี เป็ นรูปเล่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถอ่านข้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ และสามารถเห็นภาพประกอบจากรายงานประจําปี ดังกล่าว

ประธานฯ ตอบ สําหรับคําแนะนําของผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ จะรับไปปฏิบัติ โดยปี หน้ าทางบริ ษัทฯ จะจัดเตรียม
รายงานประจําปี ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่หน้ าห้ อง
-

โครงการ วนา เรสซิเดนท์ ขนาดกี่ไร่ ตําแหน่งที่ตั ้งของโครงการอยู่ที่ใด และที่ดินที่เหลืออีก 2 แปลงขนาด
กี่ไร่

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตอบ ที่ดินโครงการ วนา เรสซิเดนท์ ขนาด 20 ไร่ ตั ้งอยู่ห่างจากแยกศรีนครินทร์ – ร่ ม
เกล้ า 2 กิโลเมตร และ ที่ดินกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ 1 แปลง ขนาด 16 ไร่ และที่ดินที่อดุ รธานี อีก 100 ไร่
-

เพราะเหตุใดจึงพัฒนาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เป็ น Super luxury และราคาประเมินของที่ดินตารางวา
ละเท่าไหร่

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร ตอบ เนื่อ งจากที่ตั ้งโครงการเป็ นทําเลถนนตัดใหม่ค่ อนข้ างใกล้ เมื อง ประกอบกับ
สภาพแวดล้ อมที่ ใกล้ กับโรงเรี ยนนานาชาติ และต้ นทุนที่ดินราคาค่ อนข้ างสูงถ้ าพัฒนาโครงการเป็ นระดับตํ่ า
กว่า Super luxury อาจจะเสียโอกาส และสถาบันการเงินประเมินที่ดินที่พฒ
ั นาแล้ วตารางวาละ 125,000 บาท
-

โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการที่ตั ้งอยู่แครายที่พัฒนาเป็ น Low rise เพราะติดปั ญหากฎหมายหรื อ
อย่างไร และ ไวโอ แคราย 2 ที่คงเหลือ 50 ยูนิต มีแนวโน้ มที่จะขายได้ หมดภายในปี ไหน
4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ตอบ เนื่ อ งจากที่ ตัง้ ของโครงการทัง้ 2 อยู่ในซอยถนนกว้ า งไม่ เกิ น 10 เมตร และ
อัตราการขาย (Absorption rate) ของโครงการคือ 1 - 2 ยูนิตต่อเดือน คาดว่าปี นี ้คงจะยังขายไม่หมด อาจจะ
ขายจนถึงปี หน้ า
-

ปั จ จุบัน รายได้ ที่จ ะเข้ ามาดูเหมือ นจะยังไม่ ม าก และปี ที่ แล้ วมี ก ารรับ โอนกิ จ การใหม่เข้ ามาทํ าให้ เกิ ด
ขาดทุนทางบัญชีที่แม้ จะเกิดขึ ้นครั ้งเดียว แต่โครงการที่มีอยู่ในปั จจุบันก็ไม่ได้ ขายดี จะมีโอกาสในการทํา
กําไรได้ ไหม ยอดขายต่อเดือนเป็ นร้ อยละเท่าไหร่ และจะปิ ดโครงการได้ ตามเป้าหรือไม่

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ตอบ โครงการที่ พึ่งเปิ ดใหม่ เมื่ อปลายปี ที่แ ล้ วคื อ โครงการ วนา เรสซิ เดนท์ และ
โครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 เริ่มรับรู้รายได้ ปี 2562 และผลตอบรับดีมากโดยเริ่มทยอยโอนตั ้งแต่ไตรมาสที่ 1
ปี 2562 แล้ ว และยอดขายเมื่อเปิ ดโครงการจะมีจํานวนมากแต่ถ้านํามาเฉลี่ยเป็ นร้ อยละต่อเดือนจะไม่สะท้ อน
ถึงตัวเลขที่ แท้ จริ ง แต่โดยปกติ จะตั ้งเป้ าปิ ดโครงการภายใน 1 ปี หรื อ 12 เดื อน และปั จจุบัน ยังเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้ งว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูถื อหุ้น ทราบว่ าบริ ษัท ฯ ได้ จัดทํ างบการเงิน สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 (ในรู ป แบบ รหัสคิว อาร์ (QR Code)) ที่ได้ จัด ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงิน ของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม
2561 ดัง กล่า ว ได้ ผ ่า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบ บัญ ชีร ับ อนุญ าตของบริ ษ ั ท ฯ ผ่า นการสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว จึงขอให้ น างสาวชมพูน ุท
สุวรรณ ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
นางสาวชมพูน ทุ สุว รรณ ผู้ ช ่ว ยประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห าร สายงานบัญ ชีแ ละการเงิน ได้ ชี ้แจงผล
รายละเอีย ดในงบการเงิน สํา หรับ ปี 2561 ว่า บริ ษั ท ฯ มีส ิน ทรัพ ย์ รวม ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 31
ธัน วาคม 2561 เป็ นจํา นวนเท่ากับ 1,458.08 ล้ า นบาท และ 1,642.13 ล้ า นบาท ตามลําดับ โดยสิน ทรัพ ย์ รวม
ในปี 2561 เพิ่ม ขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจํา นวน 184.04 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ม ขึ ้นในอัต ราร้ อ ยละ 12.62 เนื่อ งมาจาก
การเพิ่ม ขึ ้นของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นจํานวน 122.48 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
15.49 สํา หรับ ส่ว นของผู้ ถือ หุ้น ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2561 มีจํา นวนเท่า กับ 491.37 ล้ า นบาท เพิ ่ม ขึ ้นจากปี
2560 เป็ นจํา นวน 430.25 ล้ า นบาท หรื อ เพิ ่ม ขึ ้นในอัต ราร้ อ ยละ 703.94 ซึ่ง เป็ นผลมาจากการรับ โอนกิจ การ
ทั ้งหมดของ AFH ในขณะที่ห นี ้สิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 มีจํา นวนเท่า กับ 1,150.76 ล้ า นบาท ลดลง
เมื่อ เทีย บกับ ปี 2560 เป็ นจํา นวน 246.20 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงในอัต ราร้ อ ยละ 17.62 ซึ่งมีสาเหตุห ลัก จากการ
ชําระเงินกู้ยืมจาก Fortune Thailand Investment Fund ทั ้งสิ ้นจํานวน 172.62 ล้ านบาท และการเรี ยกชําระทุน
เพิ่มของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง
1,056,436,008

100.00

-

0.00

104

0.00

1,056,436,112

100.00

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

ร้ อยละ

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ว่าตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มี การ
แก้ ไขเพิ่ มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ บ ริษั ทฯ ต้ องจัด สรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นเป็ นทุน
สํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะ
มีไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ ามบริ ษัทฯ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณี
ที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏผลขาดทุน สะสมในงบการเงินเฉพาะบริษั ท จํานวน 434.79 ล้ านบาท จึง
ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถาม ดังนี ้
-

บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยอยู่ 2 บริษัท แต่บริษัทฯ ไม่แสดงได้ ข้อมูลให้ เห็นว่าบริ ษัทย่อยดังกล่าวจะมีผลกําไร
หรื อ สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ได้ ห รื อ ไม่ บริ ษั ท ฯ อธิ บ ายให้ เห็ น เพี ย งแต่ ว่ ามี ข าดทุ น สะสมอยู่จึง ไม่
สามารถจ่ ายเงิน ปั นผลได้ ซึ่ง จะทํ าให้ ผ้ ูถือ หุ้น ไม่ ท ราบว่าขาดทุน สะสมดังกล่า วจะมีก ารเพิ่ ม ขึ ้นลดลง
อย่างไร จะมีแนวทางการล้ างขาดทุนสะสมหรือไม่ในอนาคตอันใกล้ หรือไม่ หรือจะต้ องรอผลประกอบการ
ให้ มนั่ คงก่อน ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าบริษัทฯ จะมีอนาคตเป็ นไปในแนวทางใด

ประธานฯ ตอบ บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่องหลายปี และพึ่งรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH ซึ่งมีบริ ษัทย่อย 2
บริษัท และทั ้ง 2 บริษัทก็ยงั ไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ บริษัทแม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามตาม
6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
แผนของบริ ษัทฯ จะมีการล้ างขาดทุนสะสมให้ เสร็จสิ ้นก่อนการกลับเข้ ามาซื ้อขาย โดยคาดว่าบริษัทฯ จะมีกําไร
ตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปี ที่ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯ ขาดทุน จากรายการพิ เศษค่ อ นข้ า งมาก แต่ ในปี 2562 จะไม่ มี
รายการเช่นนี ้อีกแล้ วจะมีแต่ผลการดําเนินการจริงเท่านั ้น ปั จจุบนั บริษัทฯ เห็นยอดจองแล้ ว เพียงแต่สร้ างและ
ส่งมอบบ้ านให้ แก่ลกู ค้ าเท่านั ้น ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ ได้ อย่างแม่นยําสําหรับผลการดําเนินงาน
โดยมั่นใจว่าภายในปี นี ้จะสามารถมีผลกําไรเพียงพอเพื่อกลับมาซื ้อขายได้ แต่อย่างไรก็ตามผลกําไรดังกล่าวยัง
ไม่เพียงพอที่จะล้ างขาดทุนสะสมในอดีตของบริ ษัทฯ ได้ บริ ษัทฯ มีแนวทางที่จะลดทุนโดยลดราคามูลค่าที่ตรา
ไว้ ลงเพื่อ ที่จะล้ างขาดทุนสะสม เพื่ อให้ สามารถจ่ายปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในผลการดําเนิ นงานของปี 2563
เป็ นต้ นไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั น
ผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

เห็นด้ วย

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้ง
ที่มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม ) และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่งกํ าหนดให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาและอนุมัติ
แต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปี กรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องออกตามวาระจํานวน 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ แจ้ งว่าจะมีกรรมการออก 3 ท่าน ได้ แก่ นายฐิ ติวัฒน์
คูวิจิตรสุวรรณ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ แต่เนื่องจากความผิดพลาดโดยจํานวน
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ไม่ใช่ 3 ท่าน
สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายฐิ ติวฒ
ั น์

คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

2. นายยงเกียรติ

ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริษัท
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เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ เดิมมี 8 ตําแหน่ง ทุกปี จะออกจากตําแหน่งปี ละ 3 ท่าน แต่เนื่องจากปี ที่แล้ วมี
กรรมการ 1 ท่า น ออกจากตํ าแหน่งและไม่มี กรรมการมาดํ ารงตําแหน่ งแทน ส่งผลให้ เหลือกรรมการ 7 ท่า น
และ 1 ใน 3 ของกรรมการ 7 ท่านคือ 2 ท่านที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เนื่อ งด้ วยกรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้ท รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
และมี ป ระสบการณ์ ในธุรกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว น และไม่ มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังได้ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง
และซื่อสัต ย์ สจุ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ทฯ ตลอดจนมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
เนื่องจากในวาระนี ้ นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการบริษัท เป็ นผู้มีส่วน
ได้ เสียในวาระนี ้ จึงขอออกจากห้ องประชุม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งกรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ นายฐิติวัฒน์ คูวิจติ รสุวรรณ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั ้งนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั ้งนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร กรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

8

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เชิญนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กลับเข้ าเป็ นกรรมการในที่ประชุม
ตามเดิม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ

10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้ วน)

(2) เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000

บาท

(หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)

- กรรมการบริษัท

10,000

บาท

(หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

(3) เบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000
- อนุกรรมการ

บาท

7,000 บาท

(หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
(เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ทั ้งนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั ้งหมด จํานวน 1,681,498 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้ นรายใดมี ข้ อซั ก ถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
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มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุมัติ ก ารกํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการ ประจํ า ปี 2562 ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ในปี
2562 นั ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั ้งนางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญ รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรื อ นายจุม พฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่
7645 และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับ รอบบัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 สําหรับบริษัทฯ เป็ นจํานวน
ไม่เกิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะและข้ อซักถาม ดังนี ้
-

ไม่ทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็ นของบริษัทแม่เพียงอย่างเดียวหรื อไม่ บริษัทฯ ควรนําเสนอ
จําแนกค่ าสอบทานรายไตรมาส 3 ไตรมาสจํานวนเท่า ไหร่ ค่าตรวจสอบบัญชีป ระจํา ปี จํา นวนเท่ าไหร่
และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยถึงแม้ จะไม่ใช่หน้ าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะต้ องอนุมัติงบ
การเงิน ของบริ ษัท ย่อยแต่บริษั ทย่อยก็อยู่ภายใต้ การควบคุมของบริ ษัทฯ ดังนั ้นบริ ษัทฯ ควรเปิ ดเผยค่ า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยเพื่อที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ เห็นความผิดปกติในกรณีมีค่าสอบบัญชีสงู ขึ ้นผิดปกติ

ผู้ช่ ว ยประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ หาร สายงานบัญ ชี แ ละการเงิน ตอบ ค่ า สอบบัญ ชี 830,000 บาท ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้ วย ค่ าบริ การสอบทานงบการเงิน เฉพาะกิจ การไตรมาสละ 80,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํา นวน
240,000 บาท, ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาสละ 100,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํานวน 300,000
บาท, ค่าบริ การสอบบัญชีงบการเงิน เฉพาะกิจการประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จํ านวน 140,000 บาท
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และค่าบริการสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 150,000 บาท สําหรับบริษัท
ย่ อ ย ค่ า สอบบั ญ ชี 690,000 บาท ของ AFD ประกอบด้ วย ค่ า บริ ก ารสอบทานงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ไตรมาสละ 70,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํานวน 210,000 บาท, ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาสละ
40,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํา นวน 120,000 บาท, ค่า บริ การสอบบัญ ชีงบการเงิน เฉพาะกิ จการประจํา ปี
สิ ้นสุด 31 ธัน วาคม 2562 จํ านวน 300,000 บาท และค่าบริ การสอบบัญชีงบการเงิ นรวมประจําปี สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 60,000 บาท และ ค่าสอบบัญชี 440,000 บาท ของ RCY ประกอบด้ วย ค่าบริการสอบ
ทานงบการเงินเฉพาะกิ จการไตรมาสละ 60,000 บาท รวม 3 ไตรมาส จํานวน 180,000 บาท และ ค่าบริ การ
สอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 260,000 บาท
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว และมีม ติเป็ นเอกฉัน ท์ อ นุมัติก ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่า สอบ
บัญชี ประจําปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 1
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ ดําเนินการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH แล้ ว
เสร็ จเพื่อให้ ชื่อของบริ ษั ทฯ สอดคล้ องกับบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้ นท์ จํากัด บริ ษั ทแกนของบริ ษั ทฯ และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ชื่อบริษั ท “บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Adamas
Incorporation Public Company Limited”
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
เป็ น
“ข้ อ 1 ชื่อบริษัท “บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Asset Five Group
Public Company Limited”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นชื่อบริ ษัทฯ
และการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 1 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ยนชื่อ บริ ษั ท ฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจ ารณาแล้ ว และมี มติ อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ การเปลี่ยนชื่ อบริ ษัท ฯ และการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 1 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ย นชื่ อ บริ ษั ท ฯ ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติก ารแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อบั งคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้น ทราบว่า เพื่อให้ ชื่ อของบริ ษั ทฯ ภายในข้ อบังคับ ของบริ ษั ทฯ สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นชื่อบริษัทฯ และ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”
“ข้ อ 2 คําว่า “บริ ษัท ” ในข้ อ บังคับนี ห้ มายถึง บริ ษั ท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เว้ นแต่ จะได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
เป็ น
“ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรียกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)”
“ข้ อ 2 คําว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้”
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม ได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติ อนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ม เติ มข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 1 และ ข้ อ 2
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 48 เพื่ อ การเปลี่ ย นตราประทั บ ของ
บริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ ตราประทับของบริษัทฯ ภายในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับ
การเปลีย่ นชื่อบริ ษัทฯ และ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 48 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

เป็ น
“ข้ อ 48 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้”

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษั ทฯ ข้ อ 48 เพื่ อการเปลี่ย นตราประทับของบริ ษั ทฯ ให้ สอดคล้ อ งกับการเปลี่ย นชื่ อบริ ษั ทฯ โดยมีรายละเอีย ด
ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว และมีม ติ อนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ มข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 48 เพื่ อการ
เปลีย่ นตราประทับของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนเสียง

ร้ อยละ

1,088,055,241

100.00

ไม่ เห็นด้ วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,088,055,241

100.00

เห็นด้ วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
ที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม หรือต้ องการซักถามสิง่ อื่นใด
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี ้
-

บริษัทฯ ใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่าอะไร

ประธานฯ ตอบ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ตกลงกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแต่เท่าที่หารื อเบื ้องต้ นในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะใช้ “A5”
-

เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของบริ ษัทสอดคล้ องกับ
การทําธุรกิจหรือไม่ จะต้ องมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรือไม่

ประธานฯ ตอบ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายใต้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย จึง ไม่ มี ค วาม
จําเป็ นต้ องจดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ แต่บริ ษัทฯ ก็มีแผนการดําเนินโครงการใหม่ในนามบริษัทฯ ด้ วย และ
เมื่อถึงตอนนั ้นอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขอีกครัง้ หนึง่
-

เนื่องจาก บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ AFD ชื่อใกล้ เคียงกันจะเกิดความสับสนในการ
ดําเนินธุรกิจหรือไม่

ประธานฯ ตอบ เป็ นความตั ้งใจที่จะให้ ชื่อใกล้ เคียงกันเพื่อสะท้ อนความเป็ นกลุม่ บริ ษัทและชื่อจะไม่เหมือนกัน
ทั ้งหมดอยู่แล้ ว
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2

สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน รายการซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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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 นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน 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 จึงได้กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าลงทุน
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 นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (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
โดยมีขนาดรายการร้อยละ 57.06 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00
และมากกว่า 20,000,000 บาท
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จดั ทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ ยวโยงกัน 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

-

4. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
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เกณฑ์การคานวณ
ขนาดรายการสูงสุด

ขนาดรายการ
28.11%

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ไี ด้มา
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 โครงการอาคารชุด
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*
หมายเหตุ: * TONSON และบริษัทฯ มีที่อยู่เดียวกันเนื่องจากบริษัทฯ ได้วางแนวทางในการขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไ ว้ว่ าจะเข้าทารายการได้มาซึ่ง หุ้น สามัญ TONSON ซึ่งในกรณีที่เข้าทารายการดัง กล่ า วแล้ว
บริษัทฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม B ซึ่งดูแลเรื่องบัญชีและการเงิน จึงกาหนดที่อยู่ให้เหมาะสมกับผูถ้ ือหุน้ ที่จะดูแลเรื่อง
นั้น ๆ โดยไม่ ไ ด้มี การใช้ท รัพ ยากรของบริ ษั ท ฯ และเนื่ อ งจากปั จ จุ บัน โครงการเพิ่ ง เริ่ ม ต้น และหน้า ที่ ความ
รับผิดชอบในช่วงเริ่มต้นของโครงการเป็ นหน้าที่ของผู้ถือหุน้ กลุ่ม A เป็ นหลักซึ่งดูแลเรื่องบัญชีและการเงินในช่ วง
ก่อนการซือ้ หุ้นสามัญ TONSON งานก่อสร้าง จัดซือ้ ออกแบบ การตลาดและการขาย โดยส่วนงานดังกล่าวก็มี
การว่ า จ้า งผู้เ ชี่ ยวชาญเพื่ อ ดาเนิ น การในส่ ว นต่ า ง ๆ เช่ น การว่ า จ้า ง CBRE เพื่ อ ดาเนิ น การขายห้อ งชุ ดของ
โครงการ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามภายหลังการเข้าทารายการ กรณีที่มีการทารายการระหว่างกันบริษัทฯ จะเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
กรรมการบริษัท: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (ผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม B)
2. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ (ผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม A)
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel (ผู้ถือหุน้ กลุ่ม A)
อานาจกรรมการ: กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. Granking Company Limited*

775,000

25.00

2. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

387,500

12.50

3. นายวันนิวตั กิติเรียงลาภ

387,500

12.50

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม A
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1,472,500

47.50

77,500

2.50

3,100,000

100.00

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม B
4. บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จากัด
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

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

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
5

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 2
หน่วย : บาท

รายการ

ก่อนตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

-

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

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

677,000,000
809,926,001

677,000,000
687,594,360

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

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้

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
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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

รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

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

557,102
(536,781)

ต้นทุนทางการเงิน

(1,288,080)

-

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(8,706,939)

(536,781)

-

-

(8,706,939)

(536,781)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

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
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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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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* 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 ้
รายละเอียดโครงการอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence) โดยสรุ ปมีดังนี้

รายละเอียดโครงการอาคารชุดต้นสน 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
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รายละเอียดโครงการอาคารชุดต้นสน 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. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา
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 วนการถื อหุ้น ของ TRILLIONAIRE ที่รอ้ ยละ 47.50 จะมีมูลค่าเท่ า กั บ
233,643,090 บาท
โดยมีรายละเอียดการคานวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา ดังนี ้
รายละเอียดการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี
รายการ
ราคาประเมินของบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด
มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561
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รายการ
ผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีกับราคาประเมิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (20%)

บาท
228,021,212.50
45,604,242.50

รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TONSON
บริษัท ต้นสน เวลลอปเม้นท์ จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย

สินทรัพย์รวม

997,057,579.43

บาท

หนีส้ ินรวม

687,594,359.98

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

309,463,219.45

บาท

ผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีกับราคาประเมิน

228,021,212.50

บาท

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(45,604,242.50)

บาท

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

491,880,189.45

บาท

3,100,000

หุน้

158.67

บาท

233,643,089.99

บาท

รายการ

หาร จานวนหุน้ สามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นสามัญที่ถือโดย TRILLIONAIRE

อนึ่ง บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด เป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการก่อสร้างโครงการ จะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน เงินจอง เงินผ่อนดาวน์ ตาม
ประมาณการกระแสเงินสด เงินทุนดังกล่าวเพียงพอ อย่างไรก็ตามอาจมีเหตุการณ์ที่ทาให้กระแสเงินสดติดลบในช่วง
สัน้ ๆ เช่น หากบริษัทฯ ต้องการเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึน้ หรือลูกค้าชาระเงินผ่อนดาวน์ล่าช้า หรือยอดขายไม่เป็ นไป
ตามประมาณการ บริษัทฯ ก็จะให้เงินกูย้ ืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่อตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี จานวน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ภายหลังจากการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ทันทีประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้ TONSON
นาไปชาระคืนเงินกูย้ ืมจากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ TONSON จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
7. เกณฑ์ท่ใี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ
8. ผลประโยชน์ท่คี าดว่าบริษัทจะได้รับ
(1) กาไรจากการขายห้องชุดในโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
(2) บริษัทฯ สามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริษัทฯ
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(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
จานวนเงินทุนที่คาดว่าจะใช้ได้
(ล้านบาท)

กาหนดการที่คาดว่าจะใช้ได้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

0.00-40.00

ทันที

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

0.00-220.00

ภายใน 31 มีนาคม 2563

การออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน

0.00-200.00

ภายใน 31 พฤษภาคม 2563

ประเภทแหล่งเงินทุน

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 โดยในปั จจุบัน TONSON ได้ยื่นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่ 1 แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่ง
มีกรอบระยะเวลาพิจารณา 30 วัน คาดว่าโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเด็นซ์ จะได้รบั ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนใบอนุญาตก่อสร้าง TONSON ได้ยื่น
เอกสารขออนุญาตไว้ก่อนแล้วขาดเพียงแต่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแนบประกรอบการขอ
อนุญาตก่อสร้าง คาดว่าโครงการอาคารชุด ต้น สน วัน เรสซิเด็นซ์ จะได้รับใบอนุญาตก่อ สร้า งภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563
11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ

บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

โดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
วันที่ 9 มกราคม 2563

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
วันที่ 9 มกราคม 2563
เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เรื่อง

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าทา
รายการซื้ อ หุ้ น สามัญ บริ ษั ท ต้ น สน ดี เ วลลอปเม้น ท์ จ ากั ด (“TONSON”) จากบริ ษั ท ทริ ล เลี่ ย นแนร์ โฮลดิ้ ง จ ากัด
(“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด อีก
ทัง้ อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ให้เงินกู้ยมื แก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 290,000,000 บาท
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ เข้าข่าย
1.
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 28.11
ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเข้าข่าย
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทา
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
2.
รายการที่เ กี่ย วโยงกันตามประกาศรายการที่เ กี่ยวโยงกัน ฯ กับ TRILLIONAIRE ผู้ถือหุ้นใหญ่ข อง
TONSON มีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ ง เป็ น
กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย การซื้อหุน้ สามัญของ TONSON จึงเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกี่ยวโยงร้อยละ 57.06 ของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3.00 และสูงกว่า 20,000,000 บาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทารายการ โดยจะต้องได้ร ับการ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ทีป่ รึกษาฯ”) เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ต่อผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิ ย ม
ตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่ งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ที่คานวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแ่ สดงในรายงาน
ฉบับนี้

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทสรุปของผู้บริหาร

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน

ส่วนที่ 2 หน้ า 1

ส่วนที่ 3

ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
3.1
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
3.2
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
3.3
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
3.4
การคานวณขนาดรายการ
3.5
รายละเอียดของสินทรัพย์ทจี่ ะได้มา
3.6
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการเข้าทารายการ
3.7
เงื่อนไขการเข้าทารายการ
3.8
บุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 3
ส่วนที่ 3 หน้า 4
ส่วนที่ 3 หน้า 4
ส่วนที่ 3 หน้า 5
ส่วนที่ 3 หน้า 12
ส่วนที่ 3 หน้า 12
ส่วนที่ 3 หน้า 12

ส่วนที่ 4

ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
4.1
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สรุปสัญญาและเอกสารทีส่ าคัญ
สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นต์ จากัด
สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

สารบัญ

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
คานิ ยาม
คาย่อ
A5 หรือ บริษทั ฯ
TONSON
TRILLIONAIRE
AFD
RR
IFA หรือ ทีป่ รึกษาฯ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

:
:
:
:
:
:

สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

:
:
:
:

ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ

:

ประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ

:

ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการฯ

:

P/E
P/BV

:
:

หมายถึง
บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานความเห็น ของที่ ปรึ ก ษาทางการเงิน อิส ระเกี่ย วกับ รายการได้ ม า ซึ่ ง
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลง
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั ้ง ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัท จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

คานิยาม

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผู้บริหาร
สืบเนื่องจากมติที่ประชุ ม วิส ามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิใ ห้
บริษทั ฯ ซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด โดยชาระราคาด้วยการออกหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ เพื่อเป็ นค่าตอบแทน ทาให้นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ได้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการชาระราคาและกลายเป็ นผู้ถือ
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้การเข้าทารายการดังกล่าวทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสในการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตเิ พื่อกลับมา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ในช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายโดยได้มีการขยาย
ระยะเวลาจนถึง 31 มีนาคม 2563 บริษทั ฯ มีความคืบหน้าการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย ประจาไตร
มาสที่ 3 ปี 2562 โดยคุณสมบัตทิ สี่ าคัญมีดงั นี้
1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท
จากงบการเงิน ประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 บริษัท ฯ มีส่ ว นผู้ถือ หุ้น จ านวน
520.73 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 50 ล้านบาท
2 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2562 จานวน 301.17 ล้านบาท มีกาไรสุทธิ 19.12 ล้านบาท ทัง้ นี้หากพิจารณาเพียงกาไรจากการดาเนินงาน ไม่รวม
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อ่นื บริษทั ฯ จะมีกาไร 14.66 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 10 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ ต้องมีกาไรสุทธิ
ปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และไม่ต่า
กว่า 30.00 ล้านบาทในปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอ รวมถึง มีกาไรสุทธิในระยะ 2-3 ปี สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET) แต่เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนในปี 2561 จึงมีความเป็ นไปได้ในการกลับมาซื้อขายเพียงในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) โดยโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม
2561 เป็ นต้นมา ซึ่งจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันต่อไป
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ จากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ซึ่งไม่
ถูกต้องตามคุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย ได้แก่
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษทั
2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(โปรดดูรายละเอียดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวทางแก้ไขในเอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษัท แอสเซท
ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน))
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ
ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงมีมติอนุ มตั ิในหลักการให้เข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (“TONSON”) จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ TONSON ในราคา 147,250,000 บาท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ว่ า
TONSON ยังอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตทีส่ าคัญในการดาเนินโครงการ การลงทุนในครัง้ นี้จึงมี ความเสีย่ ง เพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ยง จึงได้กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าลงทุ นโดย TONSON ต้องได้รบั ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้าง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้เจรจากับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในเงื่อนไข
บังคับก่อนดังกล่าว และได้ขอ้ สรุปราคาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ม่เกิน 220,000,000 บาท
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2562 จึงได้มมี ติอนุมตั ิให้บริษทั ฯ เข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”)
ส่วนที่ 1 - หน้า 1

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
จากบริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้ ว ทัง้ หมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดย
บริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด โดยมีแหล่งเงินทุนจากสินเชื่อสถาบันการเงินและเงินเพิ่มทุน ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การเจรจากับสถาบันการเงิน ทัง้ นี้เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกาหนดจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายได้ โดย
ในการประชุมในครัง้ เดียวกันนี้บริษัทฯ ได้ขออนุ มตั กิ ารเพิ่ มทุนจดทะเบียนจะออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งในกรณีทบี่ ริษัทฯ ไม่ได้รบั อนุมตั สิ ินเชื่อจากสถาบันการเงินจะทาการเพิ่ม
ทุนทัง้ จานวนดังกล่าวซึ่งจะได้รบั เงินทุนเพื่อเข้าทารายการจานวน 200.00 ล้านบาท
ทัง้ นี้นอกจากการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึ้นระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริษทั ฯ
แล้ ว การเข้าท ารายการในครัง้ นี้ ย ัง เป็ น การเข้าลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์แ ละโครงการที่มีศักยภาพ รวมทัง้ สร้างชื่อ เสีย งและ
ภาพลักษณ์ให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้พฒ
ั นาโครงการในระดับหรู นอกจากนี้ยงั อนุ มตั ิให้บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON
ตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการ
พัฒนาโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ รวมมูลค่ารายการ 290 ล้านบาท ทัง้ นี้สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือ
หุน้ และกลุ่มบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเข้าทารายการได้ดงั นี้
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ ก่อน การซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์*
41.69 %

99.99 %

A5

TRILLIONAIRE

ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไม่มกี ารดาเนินธุรกิจใดๆ

96.67 %

47.50 %

AFD

TONSON

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99 %

RR
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

*หมายเหตุ :นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุน้ ใหญ่ร้อยละ 99.99 ของ TRILLIONAIRE และเป็ นกรรมการใน
TONSON โดยที่นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นายศุภโชค ปัญจ
ทรัพย์ จึงเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิม่ เติม)

ส่วนที่ 1 - หน้า 2

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ หลัง การซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE

นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์
41.69 %

A5
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

96.67 %

47.50 %

AFD

TONSON*

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99 %

RR
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

*หมายเหตุ : ผูถ้ อื หุน้ ของ TONSON ตามรายชื่อผูถ้ อื หุ้นภายหลังจากการซื้อหุ้นจาก TRILLIONAIRE ไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ .39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิม่ เติม)

ทัง้ นี้ก่อนการเข้าทารายการ TONSON ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าลงทุนโดย TONSON ต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้าง ปั จจุบนั โครงการ ต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบหรือใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการ ต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความเห็นชอบหรือ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
1. ใบอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคูซอยต้นสนเพื่อเข้าสู่ท่ดี นิ
2. การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม EIA

3. ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ

สถานะการดาเนิ นการ
ได้รบั ใบอนุญาตแล้วเมื่อ 22 สิงหาคม 2562
ปัจจุบนั TONSON ได้ย่นื การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่ 1 แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่ง มีกรอบระยะเวลาพิจารณา 30 วัน
คาดว่าโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จะได้รบั ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ใบอนุ ญ าตก่อ สร้าง TONSON ได้ ย่ืน เอกสารขออนุ ญ าตไว้ก่อ นแล้ วขาด
เพียงแต่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแนบประกอบการ

ส่วนที่ 1 - หน้า 3

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ขออนุ ญาตก่อสร้าง คาดว่าโครงการอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จะ
ได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การเข้าทารายการข้างต้นเข้าลักษณะเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ ีนัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท จด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 28.11 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมี่ ตี ัวตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการ
ประเภท 2 คือรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ
นอกจากนัน้ เนื่องด้วย TRILLIONAIRE ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TONSON มีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ
99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การซื้อหุ้น
สามัญของ TONSON จึงเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการเกี่ยวโยงร้อยละ 57.06 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3.00 และสูง
กว่า 20,000,000 บาท
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มีการประชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้ า
ทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
บริษัทฯ แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เข้าทารายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1
สิ นทรัพย์และโครงการมีศกั ยภาพ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TONSON ร้อยละ 47.5 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของ TONSON ซึ่ง TONSON ดาเนินโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งตัง้ อยู่ที่ ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต เขตปทุม
วัน มีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้ า BTS สถานีชดิ ลมและสถานีเพลินจิต 400 เมตร ซึ่งเป็ นทาเลทีม่ ศี กั ยภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุท ธ์ของบริษัท ฯ ที่เ น้ น เลือ กการลงทุน และการพัฒ นาบนที่ดิน ที่มีศักยภาพ (Selective Product)
เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน ที่ดิน ในย่ านซอยหลัง สวน และซอยต้ น สนมีจ านวนจ ากัด และเป็ น ที่ดิน ที่มีกรรมสิท ธิ ์โ ดยสมบูรณ์
(Freehold) แปลงท้ายๆ ทีเ่ หลืออยู่ในย่านดังกล่าว ทาให้อุปทานของทีด่ นิ และโครงการใหม่ในย่านดังกล่าวค่อนข้างจ ากัด
นอกจากนี้โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ยังมีตาแหน่งทางการตลาดเป็ นคอนโดมิเนียมระดับ Luxury - Super Luxury
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับท าเลที่ตงั ้ ของโครงการ ท าให้โ ครงการมีความน่ า สนใจของผู้อยู่อ าศัยและนั กลงทุ น โดย ณ วัน ที่ 9
ธันวาคม 2562 มียอดขายและทาสัญญาแล้วจานวน 53 ห้อง จาก 80 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 66.25 ของจานวนห้องทัง้ หมด
ของโครงการ ดังนัน้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้จงึ ทาให้บริษทั ฯ เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพ

ส่วนที่ 1 - หน้า 4

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เพิ่ มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ และการกระจายความเสี่ยง (Portfolio Diversification)
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดาเนินโครงการจานวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการไวโอ แคราย (2) โครงการไวโอ แคราย
2 (3) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ และ (4) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 (5) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 2 โดยการเข้าทา
รายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ เป็ นโครงการระดับ Super Luxury ซึ่งจะช่วยเพิม่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายมากขึ้นทัง้
ในด้านของ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ แนวราบ แนวสูง ด้านตาแหน่งทางการตลาดตัง้ แต่ระดับราคาเริม่ ต้น ไปจนถึง
ซู เ ปอร์ ล ักซ์ ช ัว รี่ ด้านราคาซึ่ง มีตัง้ แต่ ล้ านต้ น ถึง ระดับ 190 ล้ านบาท รวมทัง้ ด้านของท าเลที่ตัง้ ทัง้ ในใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ชานเมืองกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองในจังหวัดใหญ่ ซึ่งทาให้บริษทั ฯ มีการกระจายความ
เสีย่ งมากขึน้ ในโครงการทีล่ งทุนซึ่งมีกลุ่มลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน
2

ช่วงราคาต่อ
โครงการ
ประเภท
ทาเลที่ตงั ้
หน่ วย
(ล้านบาท)
1. ไวโอ แคราย
คอนโดมิเนียม
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 จ.นนทบุรี
Budget
2.7 - 4.3
2. ไวโอ แคราย 2
คอนโดมิเนียม
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 จ.นนทบุรี
Budget
1.7 - 3.6
3. บ้านรชยา บ้านช้าง 2
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด หลังสนามบินนานาชาติอุดรธานี จ.อุดรธานี
Budget
2.7 - 4
4. วนา เรสซิเดนซ์
บ้านเดี่ยว
ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
Luxury - Super
20 - 30
(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) จ.กทม.
Luxury
5. วนา เรสซิเดนซ์ 2
โฮมออฟฟิ ศ / ทาวน์
ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
Luxury
13 - 21
โฮม
(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) จ.กทม.
/2
6. ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
คอนโดมิเนียม
ซอยต้นสน เพลินจิต
Luxury - Super
20 - 190
Luxury
หมายเหตุ 1. ระดับเข้าถึง (Budget) อยู่ในช่วงต่ากว่า 100,000 บาทต่อตร.ม.
ระดับสูง (High) อยู่ในช่วงประมาณ 110,000 -190,000 บาทต่อตร.ม.
ระดับลักซ์ชวั รี่ (Luxury) อยู่ในช่วงประมาณ 250,000–349,999 บาทต่อตร.ม.
ระดับซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่ (Super Luxury) อยู่ในช่วงประมาณตัง้ แต่ 350,000 บาทต่อตร.ม. ขึน้ ไป
2. การเข้าทารายการในครัง้ นี้บริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญของ TONSON ร้อยละ 47.50 ซึ่งดาเนินโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
ตาแหน่ งทาง
การตลาด/1

3

ได้รบั ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุน
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนใน TONSON จากโครงการ ต้นสน
วัน เรสซิเดนซ์ เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งโครงการ โดยโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีมูลค่าขายโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ 2,850
ล้านบาท โดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มโอนได้ประมาณปี 2566 ทาให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
และสร้างความต่อเนื่องในการการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงิน
ปั นผลตามสัดส่วนทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 47.50
โครงการ

สถานะโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

1. ไวโอ แคราย
2. ไวโอ แคราย 2
3. บ้านรชยา บ้านช้าง 2
4. วนา เรสซิเดนซ์
5. วนา เรสซิเดนซ์ 2
6. ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมขาย
พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมขาย
ระหว่างการพัฒนาและทยอยขาย
ระหว่างการพัฒนาและทยอยขาย
เตรียมการพัฒนา
เตรียมการพัฒนา

319
240
488
2,047
1,800
2,868

1

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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จานวนหน่ วย
ทัง้ หมด
(หน่ วย)
125
122
161
69
110
80

จานวนที่เหลือ
มูลค่าที่เหลือ
โอน
(ล้านบาท)
(หน่ วย)
22
67.66
50
110.78
63
212
63
1,886.67
110
1,800
2
80
2,868

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
2 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มียอดขายและทาสัญญาแล้วจานวน 53 ห้อง จาก 80 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 66.25
ของจานวนห้องทัง้ หมดของโครงการ ซึ่งขายในราคาขาย ณ ปั จจุบัน ทัง้ นี้ห้องที่เหลือ อีก ร้อยละ 33.75 จะเป็ น ห้องที่มีโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตซึ่งอาจทาให้มูลค่ารวมของโครงการเปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าโครงการจะส่งมอบโอนห้องชุดและ TONSON
รับรู้รายได้ได้ในปี 2566 โดยบริษทั ฯ จะรับรู้ผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.50

4

เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริษทั
การเข้าท ารายการในครัง้ นี้ จะท าให้บริษัท ฯ เข้าลงทุ น ในโครงการที่มีศักยภาพ ด้ว ยท าเลและการพัฒ นา
โครงการระดับลักซ์ชวั รี่ถึงซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่ของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และแบ
รนด์ของกลุ่มบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ โดยการเข้าลงทุนในครัง้ นี้จะทาให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุนสามารถจดจ าแบ
รนด์ของบริษทั ฯ ได้ อีกทัง้ ยังทาให้บริษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถดึงดูดผูร้ ่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ ได้ในอนาคต
5
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน นายศุ ภโชค ปั ญ จทรัพ ย์ ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใ นบริษัท ฯ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 41.69 ของทุ น จด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ (ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) และถือหุน้ ใน TONSON ร้อยละ 47.5
ของทุ น จดทะเบีย นช าระแล้ ว ของ TONSON ผ่ าน TRILLIONAIRE จึง ท าให้อ าจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
เนื่องจากดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน โดยการเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ เข้าถือหุน้ ใน
TONSON จานวนร้อยละ 47.5 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TONSON ซึ่งช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจากการทาธุรกิจที่อาจแข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และเป็ นส่วน
หนึ่งของการดาเนิ นการเพื่อ ให้บริษัท ฯ มีคุณสมบัติสามารถกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไ ด้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตแิ ละได้รบั การขยายระยะเวลาถึง 31 มีนาคม 2563
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกิจส่วนตัวของนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 28.95 ถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 5 บริษทั (โปรดดูรายละเอียดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวทางแก้ไขในเอกสาร
แนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน))
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
1
อาจต้องเพิ่ มทุนเพื่อระดมทุนเข้าซื้อสิ นทรัพย์
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุน้ ของ TONSON จาก TRILLIONAIRE ในสัดส่วนร้อยละ 47.50
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TONSON ในมูลค่าไม่เกิน 220 ล้านบาท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากสินเชื่อ
สถาบันการเงิน และเงินเพิม่ ทุนตามสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (Right Offering) ทัง้ นี้บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการเจรจา
กับสถาบันการเงิน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกาหนดจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายได้ โดยบริษทั ฯ จะ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจานวน 200.00 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท (ราคาพาร์ 0.50
บาท) ทัง้ นี้ในการระดมทุนเพื่อเข้าทารายการสามารถเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินทัง้ จานวน
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินทัง้ จานวนจะทาให้บริษัทฯ ไม่มีความจาเป็ นในการเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนเพื่อเข้าทารายการดังกล่าว ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มเติมจานวน 220 ล้านบาท และจะมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 2.41 อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ
วัน 30 กันยายน 2562 จากร้อยละ 1.99 อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ วัน 30 กันยายน 2562
2. บริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินบางส่วน และทาการเพิม่ ทุนตามสัดส่วนบางส่วน
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสาถบันการเงินบางส่วนและทาการเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเพื่อเข้าทารายการ จะ
ทาให้บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงการเพิ่มทุนตามสัดส่ วนของผู้ถือหุ้นทัง้ จานวน และจะทาให้ อตั ราส่วนหนี้สินที่มีภาระทาง
การเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) ไม่เพิม่ ขึน้ มากนัก อย่างไรก็ตามทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถคาดการณ์สนิ เชื่อทีบ่ ริษทั ฯ อาจ
ได้รบั จากสถาบันการเงินได้
3. บริษทั ฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเพิม่ ทุนตามสัดส่วนได้ทงั ้ จานวน
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเพิม่ ทุนตามสัดส่วนได้ทงั ้ จานวน 200 ล้านบาท จะทา
ให้บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ มากขึน้ และไม่มหี นี้สนิ จากสินเชื่อสถาบันการเงิน ทาให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) ต่าลงเหลือ 1.44 เท่า จาก 1.99 เท่า อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ
ณ วัน 30 กันยายน 2562 ในกรณีดงั กล่าวแม้ว่าผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ จะต้องเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเพื่อเข้าทารายการ แต่ก็
จะทาให้อตั ราส่วนหนี้สินทีม่ ีภาระทางการเงินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (D/E) ต่าลง ซึ่งช่วยเพิม่ ความสามารถในการกู้ยืม เพื่อ
พัฒนาโครงการของบริษทั ฯ เองในอนาคตได้
4. บริษทั ฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และไม่ได้รบั เงินเพิม่ ทุนทัง้ จานวนเพื่อเข้าทารายการ
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบัน การเงิน และไม่ได้รบั เงินเพิ่มทุนทัง้ จานวนเพื่อเข้าท ารายการ
บริษัทฯ อาจพิจารณาการกู้ยืมจากแหล่งอื่น การออกตราสารหนี้เพื่อเสนอขายในวงจ ากั ด หรือเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
บุคคลในวงจากัด อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร บริษทั ฯ มีความเชื่อมั ่นว่าบริษทั ฯ จะสามารถหาแหล่งเงินทุน
ที่จ าเป็ น ต่ อ การเข้าท ารายการได้ โดยคาดว่ าจะสามารถดาเนิ น การเพิ่ม ทุ น ตามสัดส่ ว นแล้ว เสร็จ ได้ใ นไม่ เ กินเดือน
พฤษภาคม 2563
(โปรดดูตารางเวลาในการเพิม่ ทุนที่ ส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 3.2 วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ)
ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิ ในการเพิ่ มทุนตามสัดส่วน (Dilution Effect)
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากเงินเพิม่ ทุนจากผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน (Right
Offering) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เ กิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ โดยในกรณีทมี่ ผี ถู้ อื หุน้ ไม่ต้องการ
ใช้สทิ ธิเพิม่ ทุนตามสัดส่วนอาจทาให้ผถู้ อื หุ้นรายดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากการลดสัดส่วนภายหลังการเพิม่ ทุนดังนี้
2

กรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
สัดส่วนการถือหุน้ ลดลงร้อยละ 15.12
ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อ
ขาย จึง ไม่ มีร าคาตลาดของหุ้น จึง ไม่ ส ามารถคานวณ
ผลกระทบต่อราคาได้
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ (EPS Dilution) ส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 15.12
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน
เนื่องจากปั จจุบนั นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ดารงตาแหน่งกรรมการของทัง้ บริษัทฯ
และ TONSON อีกทัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุ้นใน TONSON ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
ทัง้ หมดของ TONSON ผ่านทาง TRILLIONAIRE ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในการ
เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบกับการเจรจากับ
บุคคลภายนอก
ส่วนที่ 1 - หน้า 7

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
2

สิ นทรัพย์ที่เข้าทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงมีศกั ยภาพ
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในโครงการหรือที่ดนิ ที่มีศกั ยภาพสูงเช่นเดียวกับโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
อาจเกิดขึน้ ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจจะไม่สามารถหาทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพแบบเดียวกันได้ หรือ ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
แข่งขันด้านราคากับผูข้ ายและคู่แข่งได้
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับ TRILLIONAIRE ซึ่งมีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษทั ฯ อาจเจรจาต่อรองได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนกับการทารายการกับ บุคคลภายนอก
และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2562 เพื่ออนุมตั ริ ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
กัน และเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
1
บริษทั ฯ มีหนี้ สินเพิ่ มขึ้นจากการเข้าทารายการ
ในการเข้าท ารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ ต้องการเงินทุน ทัง้ สิ้น จ านวนไม่เ กิน 220 ล้านบาท เพื่อชาระค่ าหุ้น
จานวน 1,472,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของ TONSON ซึ่งบริษทั ฯ มีแผนใน
การใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากสินเชื่อสถาบันการเงิน ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทาให้บริษัทฯ
จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการเข้าทารายการ และมีภาระดอกเบี้ยจากสินเชื่อสถาบั นการเงินโดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้
รายได้จนกว่าโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็จและโอนห้องชุดได้ในปี 2566 ทาให้บริษัทฯ ต้องสารองสภาพคล่องเพื่อจ่าย
ดอกเบี้ยสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อเข้าทารายการในครัง้ นี้ โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระทางการเงิน ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) ร้อยละ 1.99 อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ วัน 30 กันยายน 2562 และจะมีอตั ราส่วน
หนี้สินที่มีภาระทางการเงินต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (D/E) สูงสุดร้อยละ 2.41 ในกรณีที่บริษัทฯ กู้ยืมสถาบันการเงินทัง้ 220
ล้านบาทเพื่อเข้าทารายการ อย่า งไรก็ตามจานวนเงินกู้สินเชื่อยังมีความไม่แน่ นอนของจานวนและเงื่อนไข ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะดาเนินการเพื่อบริหารหนี้สนิ และสภาพคล่องให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
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ความเสี่ยงจากโครงการ ต้นสน วัน เรสซิ เดนซ์ ไม่เป็ นไปตามแผน
บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งทีโ่ ครงการมีผลการดาเนินงานของไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง อาจเกิดได้จากปั จจัยต่างๆ
ทีเ่ ป็ นปั จจัยภายนอก ได้แก่
1. ลูกค้าไม่โอนห้องชุด หรือเลื่อนการโอนห้องชุด ซึ่งทาให้ไม่สามารถรับรู้กาไรจากโครงการ ต้นสน วัน เรสซิ
เดนซ์ ในกรณีดงั กล่าวอาจจะทาให้ TONSON ไม่สมารถรับรู้รายได้และกาไร หรือ เลื่อนการรับรู้รายได้ช้าลง อย่างไรก็
ตามความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงโดยทัวไปของบริ
่
ษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้หากผู้ซ้อื ไม่มาโอนกรรมสิท ธิ ์
ผูข้ ายสามารถเรียกอัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามสัญญาจะซื้อจะขาย และสามารถบอกเลิก
สัญญาได้ตามเงื่อนไข โดยบริษทั ฯ สามารถนาห้องชุดดังกล่าวกลับมาจาหน่ายได้อีกครัง้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ คาดว่าผู้
ซื้อจะมาทาการโอนกรรมสิทธิ ์ เนื่องจากลูกค้าได้ทาการผ่อนดาวน์มาแล้วจานวนร้อยละ 25.00 ของราคาห้องชุดและเป็ น
กลุ่มลูกค้าทีน่ ่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ต้องนาห้องชุดออกจาหน่ ายอีกครัง้ ก็จะสามารถ
จาหน่ ายได้เนื่องจากโครงการอยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ และอุปทานส่วนเพิ่มของห้องชุดในทาเลดังกล่าวในอนาคตจะมี
จานวนจากัด

ส่วนที่ 1 - หน้า 8

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
2. การก่อสร้างล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดได้ภายในกาหนดเวลาตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายโดยอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากสัญญาจะซื้อจะขายในกรณีที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ ห์ ้องชุดภายในวันที่ 1
เมษายน 2566 ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิตามสัญญาจะซื้อจะขายทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา และ TONSON ต้องคืนเงินทีผ่ ซู้ ้อื ได้ชาระไปแล้ว
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.50 ต่อปี หรือหากผูซ้ ้อื ไม่ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว TONSON จะต้องจ่าย
ค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาห้องชุดทีไ่ ด้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10.00 หาก
ผูซ้ ้อื ได้ใช้สทิ ธิในการปรับครบร้อยละ 10 ของราคาห้องชุดแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีทกี่ ารก่อสร้างต้องหยุดชะงักโดยมิใช่
ความผิดของผู้ขาย ผู้ซ้อื จะยินยอมให้ผู้ข ายขยายระยะเวลาก่ อ สร้างตามสัญญาออกไปได้แ ต่ไ ม่เ กินระยะเวลาที่ ก าร
ก่อสร้างต้องหยุดชะงัก แต่ระยะเวลาขยายสูงสุดต้อ งไม่เกิน 1 ปี ทัง้ นี้ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทารายการ บริษัทฯ ได้วาง
มาตรการรองรับในกรณีที่การก่อ สร้างมีการล่ าช้าโดยสามารถเร่งรัดการก่ อสร้างเพื่อไม่ ให้เ กิดผลกระทบดั ง กล่ า วใน
อนาคต
สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อ ดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากจะทาให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการที่มี ศกั ยภาพ มีโอกาสรับรู้ผลตอบแทนเงินปั นผลจากการขายห้อ งชุ ด
สร้างความต่อเนื่องของโครงการและรายได้ให้กับบริษทั ฯ ในอนาคต อีกทัง้ ยังสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ
ในการพัฒนาโครงการในทุกระดับราคา
นอกจากนี้การกาหนดให้มเี งื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทารายการที่กาหนดให้ TONSON จะต้องได้รบั ใบอนุ ญ าต
ทีส่ าคัญ ได้แก่ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และใบอนุญาตก่ อสร้าง ก่อนการทารายการ จะช่วยป้ องกันผลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งของกใบอนุญาตทีส่ าคัญก่อนการเข้าทารายการได้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าเงื่อนไข
ของการเข้าทารายการมีความสมเหตุสมผล
ในเรื่องความเหมาะสมด้านราคาของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ TONSON โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไร
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จากโครงการ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 47.50
มูลค่าต้อหุ้น
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
309.46
146.99
99.83
457.48
217.30
147.57
238.74-269.18 113.40 – 127.86
77.01-86.83
528.92
251.24
170.62

ความเห็น
ของ
ที่ปรึกษาฯ
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการเป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON เนื่องจาก เนื่องจากสามารถสะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสเงิน สด
ส่วนที่ 1 - หน้า 9

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
อิสระจากโครงการได้และสามารถสะท้อนมูลค่าเพิ่มที่สามารถสร้างได้จากโครงการต้นสน วัน เรสซิเด้นซ์ ซึ่งตัง้ อยู่บน
ทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพในกรณีที่ TONSON ได้รบั ใบอนุญาตทีส่ าคัญตามเงื่อนไขบังคับก่อน
สาเหตุทที่ ปี่ รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีข อง
TONSON ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึง อาจไม่ ส ะท้อ นถึง มู ล ค่ าที่แ ท้จ ริงของสิน ทรัพย์ หนี้ สิน และรายการส าคัญ ต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ ง ถึง ผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
สาเหตุที่ที่ปรึกษาฯ ไม่เลือกใช้วิธีมูลค่าปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการ
แสดงมูลค่าทางบัญชีของ TONSON หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สินทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของโครงการ
สาเหตุที่ที่ปรึกษาฯ ไม่ เลือกใช้วิธกี ารประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ได้แก่ อัตราส่วนราคา
ต่อกาไร (Price to Earnings Ratio : P/E) และ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่ าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
เนื่ อ งจาก TONSON มีการดาเนิ น การเพีย ง 1 โครงการ และไม่ มีที่ดิน Land Bank ส าหรับโครงการในอนาคตจึงไม่
เหมาะสมในการนามาเปรียบเทียบกับวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดจากโครงการ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ (ล้านบาท)
สัดส่วนร้อยละ 100.00 สัดส่วนร้อยละ 47.5
528.92

251.24

มูลค่าที่เข้าทารายการสัดส่วน
ร้อยละ 47.5 (ล้านบาท)
ไม่เกิน 220.00

ดังนัน้ จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TONSON โดยทีป่ รึกษาฯ ซึ่งได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ TONSON อยู่ที่ 170.62 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนร้อยละ 47.50 ที่ 251.24 ล้านบาท สูงกว่า
ราคาซื้อขายตามทีไ่ ด้มมี ติคณะกรรมการเพื่อเข้าทารายการทีร่ าคา 149.41 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนร้อย
ละ 47.50 ทีร่ าคาไม่เกิน 220.00 ล้านบาท ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ มีความเหมาะสม และ เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมตั ิ ในการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ตามที่
คณะกรรมการเสนอ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเสี่ยงต่างๆ ที่ที่ปรึกษาฯ ได้
ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ โดยความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ตามทีร่ ะบุในรายงานฉบับนี้ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล , เอกสาร
, ร่างข้อมูลและเอกสารที่ได้รบั รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริห ารและผู้ที่เ กี่ย วข้อง เป็ นความจริง สมบูรณ์ สมเหตุสมผล
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดเตรียมประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุส มผล
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานดังกล่าวตัง้ ขึน้ โดยการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีม่ อี ยู่ในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาเท่านัน้ ดังนัน้
ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลการประมาณการทางการเงินตามทีร่ ะบุในรายงานฉบับนี้ ทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ในครัง้ นี้ได้ ทัง้ นี้ การตัดสินใจทีจ่ ะอนุมตั หิ รือ ไม่
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ จาก
ข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัทฯ การสัมภาษณ์ฝ่ ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และสารสนเทศที่เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ
2. เอกสารของบริษัทฯ และ TONSON เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ เป็ นต้น
3. งบการเงิน ของบริษัท ฯ ส าหรับงวดปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และงวดเก้ าเดือ นสิ้น สุ ดวัน ที่ 30
กันยายน 2562
4. งบการเงินของ TONSON สาหรับงวดปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. งบการเงินภายในของ TONSON สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
6. สัญญาร่วมทุนบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
7. ร่างสัญญาซื้อขายหุน้ บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
8. รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ TONSON
9. การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ คุณศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นต้น
10. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
11. ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรื อ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง โดยทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณา
และศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ
ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เ กี่ยวโยงกัน ฯ และต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือ ยกเลิก ในครัง้ นี้
ดังนัน้ หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทารายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ก็อาจส่งผลต่อความเห็นของที่ปรึกษาฯ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อ
ผลกระทบดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ จัดทาขึ้นภายใต้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดทา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสิน ใจ
ลงมติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เ กี่ยวโยงกัน ฯ ซึ่งการตัดสินใจอนุ มตั ิหรือไม่อนุ มตั ิการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอื หุ้ นของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่ นบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ ใน
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ครัง้ นี้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการลงมติ เพื่อที่จะได้พิจารณาลงมติได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ รายงาน
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มิได้เป็ นการรับรองผลสาเร็จของการเข้าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และที่
ปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
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ส่วนที่ 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1

ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุ มตั ิในหลักการให้เข้าซื้อหุน้
สามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ TONSON ในราคา 147,250,000 บาท ตามที่นายศุภ
โชค ปั ญ จทรัพ ย์ ได้ย่ืน ข้อ เสนอพร้อมกับเงื่ อนไขที่ว่ าจะต้ องดาเนิ นการให้เสร็จสิ้น ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 นัน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า TONSON ยังอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตทีส่ าคัญในการดาเนินโครงการ การลงทุนใน
ครัง้ นี้จึงมีความเสี่ยง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง จึงได้กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าลงทุนโดย TONSON ต้องได้รบั
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้าง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้เจรจา
กับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว และได้ขอ้ สรุปราคาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ม่เกิน 220,000,000 บาท
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2562 จึงได้มมี ติอนุมตั ิให้บริษทั ฯ เข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”)
จากบริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้ วทัง้ หมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดย
บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ระหว่างนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และบริษัทฯ อีกทัง้ เป็ นการเข้าลงทุนในสินทรัพย์และโครงการที่มีศักยภาพ รวมทัง้ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้พฒ
ั นาโครงการในระดับหรู นอกจากนี้ยงั อนุ มตั ใิ ห้บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ตามสัดส่วน
การถือหุน้ จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนาโครงการ
ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ทัง้ นี้สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและกลุ่มบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทา
รายการได้ดงั นี้
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ ก่อน การซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์*
41.69 %

99.99 %

A5

TRILLIONAIRE

(ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

(ไม่มกี ารดาเนินธุรกิจใดๆ )

96.67 %

47.50 %

AFD

TONSON

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

99.99 %

RR
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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*หมายเหตุ :นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ของ TRILLIONAIRE และเป็ นกรรมการใน
TONSON โดยที่นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นายศุภโชค ปัญจ
ทรัพย์ จึงเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ .39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิม่ เติม)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ หลัง การซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์
41.69 %

A5
(ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

96.67 %

47.50 %

AFD

TONSON*

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

99.99 %

RR
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

*หมายเหตุ : ผูถ้ อื หุน้ ของ TONSON ตามรายชื่อผูถ้ อื หุ้นภายหลังจากการซื้อหุ้นจาก TRILLIONAIRE ไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ .39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิมเติ
่ ม)

โครงสร้างการถือหุ้นใน TONSON ก่อนและหลังการซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
จานวนหุ้น
ร้อยละ

ปัจจุบนั
จานวนหุ้น

ภายหลังทารายการ

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม B
1.
2.
3.
4.

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
Mr. Tan Chin Kwang Johnson
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม A
5. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
6. นายวันนิวตั กิตเิ รียงลาภ
7. Granking Company Limited
รวม

5,000
-

50.00
-

1,472,500
77,500

47.50
2.50

1,472,500
77,500

47.50
2.50

1,250
1,250
10,000

12.50
12.50
100.00

387,500
387,500
775,000
3,100,000

12.50
12.50
25.00
100.00

387,500
387,500
775,000
3,100,000

12.50
12.50
25.00
100.00
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ทัง้ นี้ภายหลังการเข้าทารายการ TONSON จะประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน จากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มของผู้ถือหุ้น
ชื่อกรรมการ
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม A
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม B

นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
Yu Kwan Kin Daniel
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการอีกหนึ่งท่านยังไม่ระบุช่อื

การเข้าทารายการข้างต้นเข้าลักษณะเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ ีนัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษั ทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
3.2

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั ฯ จะเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ภายหลังจากทีท่ ปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ และ TONSON ได้รบั ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการและ
ใบอนุ ญาตก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการเพิม่ ทุนและซื้อหุน้ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ทัง้ นี้ในกรณีการเพิม่
ทุนตามสัดส่วนนัน้ จะแล้วเสร็จไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2563
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
วัน/ เดือน/ ปี
13 ธันวาคม 2562
1 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และ
อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
2 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 มกราคม 2563
ครัง้ ที่ 1/2563
3 วันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
4 แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหนีข้ องบริษทั ฯ
20 กุมภาพันธ์ 2563
5 ได้รบั อนุมตั จิ าก EIA และ ใบอนุญาตก่อสร้าง
ภายในเดือน
กุมภาพันธ์
6 ครบกาหนดให้เจ้าหนี้ส่งคาคัดค้าน
20 เมษายน 2563
7 กาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Record Date)
บริษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบภายหลัง
8 วันทีจ่ องซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
บริษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบภายหลัง
9 จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรม 27 เมษายน 2563
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ส่วนที่ 3 - หน้า 3

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
3.3

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ผูซ้ ้อื
: บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“A5”)
ผูข้ าย
: บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด (“TRILLIONAIRE”)
ความสัม พัน ธ์ : นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ TRILLIONAIRE ร้อยละ 99.99
กับบริษทั ฯ
ขณะทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ร้อยละ 41.69

3.4

การคานวณขนาดรายการ
ในการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
และประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสอบทานสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ TONSON ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายบริหารณ วันที่ 30 กันยายน
2562 ซึ่งจัดทาขึน้ โดยฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังนี้
เกณฑ์
วิ ธีการคานวณ
มูลค่าตามบัญชีของ
= มูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของ TONSON ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้มา / มูลค่า
สินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= ((47.50 / 100) x 300.76) / 508.20
= 28.11 %
กาไรสุทธิ จากการ
= กาไรสุทธิของ TONSON ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้มา / กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
= ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจาก TONSON มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน
ดาเนิ นงานปกติ
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน = มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่าย / สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
= 290.00 / 1,760.67
= 16.47 %
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
= จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพื่อตอบแทน / จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
= ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มกี ารออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระราคา
บริษทั จดทะเบียนออกให้
เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
จากการคานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 28.11 ตามเกณฑ์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 คือรายการทีม่ มี ูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า
แต่ ต่ ากว่ าร้อ ยละ 50 ตามประกาศได้ม าหรือ จ าหน่ ายไปฯ นอกจากนั น้ เนื่ อ งด้ว ย TRILLIONAIRE ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ของ
TONSON มีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ ง เป็ น
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จึงเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกี่ยวโยงร้อยละ 57.06 ของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3.00 และสูงกว่า 20,000,000 บาท
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มีการประชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้า
ทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
ส่วนที่ 3 - หน้า 4

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี้ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทารายการ TONSON จะมีสถานะเป็ นบริษัทฯ ร่วมโดยบริษัทฯถือหุน้ ร้อยละ 47.50
ของทุนชาระแล้ว ดังนัน้ ในกรณีทตี่ ้องมีการลงทุนเพิ่มเติม หรือ เพิม่ ทุนใน TONSON บริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ
ได้มาหรือจาหน่ายไปฯ และกฎเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
3.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะได้มา

หุน้ สามัญของ TONSON จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวน
หุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ปั จจุบนั TONSON พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แนวสูงหนึ่งโครงการ ได้แก่ ต้น
สน วัน เรสซิเดนซ์ (Tonson One Residence)
3.5.1

บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”)
1. ข้อมูลทั ่วไปของ TONSON
ชื่อบริษทั
: บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
: วันที่ 3 เมษายน 2561
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
: 0105561060391
ทีต่ งั ้ บริษทั *
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อิน ฟิ นิ ท วัน บิส ซิเ นส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19
ยูนิต1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร*
ทุนจดทะเบียน
: 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท (ณ วันที่ 11 กันยายน 2562)
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว : 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท (ณ วันที่ 11 กันยายน 2562)
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
* หมายเหตุ : TONSON และ บริษทั ฯ มีทอี่ ยู่เดียวกันเนื่องจากบริษทั ฯ ได้วางแนวทางในการขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไว้ว่าจะเข้าทารายการได้มาซึ่ง หุน้ สามัญ TONSON ซึ่งในกรณีที่เข้าทารายการดังกล่าวแล้ว
บริษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ กลุ่ม B ซึ่งดูแลเรื่องบัญชี การเงิน จึงกาหนดทีอ่ ยู่ให้เหมาะสมกับผู้ถอื หุ้นทีจ่ ะดูแลเรื่อง
นั น้ ๆ โดยไม่ ไ ด้มีการใช้ท รัพ ยากรของบริษัทฯ และเนื่ อ งจากปั จ จุบัน โครงการเพิ่ง เริ่ม ต้น และหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในช่ วงเริ่ม ต้นของโครงการเป็ นหน้ าที่ของผู้ถือหุ้น กลุ่ ม A เป็ นหลักซึ่งดูแลเรื่องบัญชีและการเงิน
ในช่วงก่อนการซื้อหุ้น สามัญ TONSON งานก่อสร้าง จัดซื้อ ออกแบบ การตลาดและการขาย โดยส่วนงาน
ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดาเนินการในส่วนต่างๆ เช่น การว่าจ้า ง CBRE เพื่อดาเนินการขายห้อง
ชุดของโครงการ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามภายหลังการเข้าทารายการ กรณีที่มีการทารายการระหว่างกันบริษทั ฯ
จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ลาดับเวลาที่เกี่ยวข้องของ TONSON
3 เมษายน 2561 TONSON จดทะเบียนจัดตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
29 สิงหาคม 2561 TONSON เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 310.00 ล้านบาท
30 สิงหาคม 2561 TONSON รับโอนทีด่ นิ ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการ
30 สิงหาคม 2561 TONSON จดจานองที่ดนิ ดังกล่าวกับธนาคารผูใ้ ห้สนิ เชื่อ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
18 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง
จากัด (“AFH”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจ
ทรัพย์ (บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)
โดยในสารสนเทศของการเข้าทารายการได้ระบุถึงแนวทางการขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยการให้นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จาหน่ ายที่ดินให้บุคคลภายนอกหรือ
ให้แก่บริษทั ฯ
14 พ ฤ ษ ภ า ค ม คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2562 มีมติอนุ มตั ิในหลักการให้เข้าซื้อหุน้ สามัญบริษทั
2562
ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของ TONSON และมอบหมายให้นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายยงเกียรติ
ศิรวิ จั นางกูร กรรมการบริษทั ไปดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุน
28 มิถุนายน
นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ และนายยงเกียรติ ศิริว ัจ นางกู ร ได้แ จ้ง ผลการศึกษา
2562
เบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้มีการ
พิจารณาการเข้าลงทุนอีกครัง้ ภายหลังจาก TONSON ได้รบั ใบอนุญาตทีส่ าคัญในการ
ก่อสร้างโครงการ ทัง้ นี้ มอบหมายให้นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายยงเกียรติ ศิ
ริวจั นางกูร เป็ นผู้ดาเนินการเจรจาราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าลงทุนหุ้นสามัญ
ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด จากนาย ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ อีกครัง้
6 ธันวาคม 2562 TONSON มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจากนายศุ ภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ น บริษัท ทริล
เลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด ตามสัดส่วนของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้เจรจากับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งต้ อง
ให้ TONSON ได้ร ับใบอนุ ญ าตที่เ กี่ ย วข้อ ง และได้ข้อ สรุ ปราคาซื้อ ขายหุ้น ที่ไ ม่ เ กิ น
220,000,000 บาท และ ที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จ ากั ด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2562 จึงได้มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษัทฯ เข้าทารายการซื้อหุน้
สามัญบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“TONSON”) จากบริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮ
ลดิ้ง จากัด (“TRILLIONAIRE”) จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ TONSON
ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TONSON ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั แกรนด์คงิ จากัด
นาย ฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
นาย วันนิวตั ิ กิตเิ รียงลาภ
นาย ตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
รวม

ที่มา : บอจ.5 ของ TONSON

ส่วนที่ 3 - หน้า 6

จานวนหุ้น
1,472,500
775,000
387,500
387,500
77,500
3,100,000

ร้อยละของจานวน
หุ้นทัง้ หมด
47.50
25.00
12.50
12.50
2.50
100.00

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ข้อมูลบริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด
ชื่อบริษทั
บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด
สัญชาติ
ไทย
ปี ที่ก่อตัง้
25 สิงหาคม 2559
ที่ตงั ้
1/151 หมู่ที่ 5 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ธุรกิ จ
ปั จจุบนั ไม่มกี ารประกอบธุรกิจ
กรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ)
ผู้ถือหุ้น
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
2. นางสาวพัชราภณ์ แสงสุกใส ร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
3. นางสาวสุถาวดี อิ่มอาหาร ร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่มา : หนังสือรับรองและบอจ.5 ของ บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด

ข้อมูลบริษทั แกรนด์ คิง จากัด
ชื่อบริษทั
บริษทั แกรนด์ คิง จากัด (Granking Company Limited)
สัญชาติ
ฮ่องกง
ปี ที่ก่อตัง้
10 พฤษภาคม 1985
ที่ตงั ้
Unit 3001-3003, 30/F, Uniersal Trade Centre, No.3 Arbuthnot Road,
Hongkong
กรรมการ
1. Yu Chi Ming Gabriel
2. Chan Lai Ngor Teresa
3. Yu Kwan Kin Daniel
ผู้ถือหุ้น
1. Yu Chi Ming Gabriel ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
2. Chan Lai Ngor Teresa ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่มา : Corporate Fact Sheet ของ บริษทั แกรนด์ คิง จากัด

3. รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ของ TONSON ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการ
2. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
กรรมการ
3. นายแดเนี่ยล กวาน คิม หยู
กรรมการ

กลุ่มผู้ถือหุ้น
กลุ่ม B
กลุ่ม A
กลุ่ม A

ที่มา : หนังสือรับรองของ TONSON

4. รายละเอียดโครงการ ต้นสน วัน เรสซิ เดนซ์ (Tonson One Residence)
พืน้ ที่โครงการ
0-3-85.3 ไร่
ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

เริ่มเปิ ดขาย

9 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 3 - หน้า 7

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
จุดเด่นโครงการ

โครงการตัง้ อยู่ ใ นซอยต้ น สน ตรงข้ามเซ็น ทรัล ชิดลม ห่ างจากสถานี
รถไฟฟ้ า บีทเี อส
ชิดลม เพียง 150 เมตร เป็ นพืน้ ทีท่ มี่ กี รรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
รูปแบบห้องชุด
1 Bedroom 38 ยูนิต
2 Bedroom 37 ยูนิต
Penthouse 5 ยูนิต
สิ่ งอานวยความสะดวก ฟิ ตเนส, สระว่ายน้ าลอยฟ้ า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย
24 ชัวโมง,
่
เข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ด , ลิฟท์โดยสารส่วนตัว และระบบ
จอดรถอัตโนมัติ เป็ นต้น
มูลค่าโครงการ
ประมาณ 2,850 ล้านบาท
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

แผนที่ ที่ตงั ้ โครงการ

ภาพตัวอย่างของโครงการ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

รายละเอียดการขายแยกตามรูปแบบห้องชุด
ประเภท

จานวนห้อง
ชุดทัง้ หมด

มูลค่า
(ล้านบาท)

จองแล้ว
(ห้อง)

ทาสัญญาแล้ว
(ห้อง)

704.08
1,491.72
654.20
2,850.00

33
29
3
65

28
25
53

มูลค่าสัญญา
(ล้านบาท)

วันที่คาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ์

(ห้อง)
1 ห้องนอน
2 ห้องนอน
Penthouse
รวม

38
37
5
80

572.95
951.98
1,524.93

31 มีนาคม 2566

ที่มา : บริษทั ฯ

รายละเอียดต้นทุนการพัฒนาโครงการและแหล่งทีม่ าของเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
แหล่งเงิ นทุนที่ใช้พฒ
ั นา
จานวนเงิ นจากแหล่ง
โครงการ
เงิ นทุนที่ใช้พฒ
ั นา
ค่าทีด่ นิ
เงินกู้ยมื สถาบันการเงิน
677.00 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ TONSON
310.00 ล้านบาท
ค่าออกแบบ ค่าทีป่ รึกษาและอื่นๆ
67.16 เงินกู้ยมื บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องตาม
ปั จจุบนั มีการกู้ยมื แล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ *
40.08 ล้านบาท*
ค่าก่อสร้าง
774.97 วงเงินกู้ยมื สถาบันการเงิน
565.00 ล้านบาท
สาหรับค่าก่อสร้าง ทรัพย์สนิ
ส่วนกลาง และระบบลิฟต์
กระแสเงินสด เงินค่าจอง ทา
538.00 ล้านบาท
สัญญาผ่อนดาวน์ จากการ
ขายห้องชุด
ค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการ
120 เงินกู้ยมื บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องตาม
105.26 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุน้ *
2,235.34 ล้านบาท
รวม
1,934.48
รวม
* หมายเหตุ : เงินกู้ยมื บุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยในกรณีที่บริษทั ฯ เข้าทารายการจะให้เงิน กู้ยืม
แก่ TONSON ทันทีประมาณ 20.00 ล้านบาทเพื่อชาระหนี้ในส่วนของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งได้ให้ TONSON
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
972.35
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กู้ยืมเงินแล้ว 19.00 ล้านบาท และสารองการให้เงินกู้ยืมอีก 50 ล้านบาท รวมเป็ นการให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON ที่
อาจเกิดขึน้ ได้เป็ น 70.00 ล้านบาทตามทีไ่ ด้รวมคานวณไว้ในขนาดรายการ ทัง้ นี้ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ให้เงินกู้ยมื อีก 50
ล้านบาทตามสัดส่วน ผู้ถือหุ้น รายอื่นจะต้องให้เงินกู้ยมื ตามสัดส่วนของตนเองรวมอีก จานวนประมาณ 55.26 ล้าน
บาท ดังนัน้ TONSON จะได้รบั เงินกู้ยมื เพิม่ เติมอีกทัง้ สิน้ ประมาณ 105.26 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
5.
ข้อมูลทางการเงิ นของต้นสน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท

งบภายในของ
TONSON
(ก่อนตรวจสอบ)

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

71,454,395
2,243,457
1,036,978,929
1,110,676,781

9,241,183
7,703
987,803,193
997,052,079

5,500
5,500

5,500
5,500

1,110,682,281

997,057,579

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน*
รายได้รบั ล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินกู้ยมื กรรมการ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

40,076,102
90,054,465
1,288,080
1,507,353
132,926,001

592,958
10,001,402
10,594,360

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

677,000,000
677,000,000

677,000,000
677,000,000

รวมหนี้ สิน

809,926,001

687,594,360

310,000,000
310,000,000

310,000,000
310,000,000

รายการ

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ที่ดนิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว หุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

รายการ

งบภายในของ
TONSON
(ก่อนตรวจสอบ)

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

(9,243,720)
300,756,280

( 536,781)
309,463,219

1,110,682,281

997,057,579

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มา : บริษทั ฯ
หมายเหตุ : * เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ผู้ให้กู้

เงินต้นคงค้าง

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
Granking Company Limited
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
นายวันนิวตั ิ กิตเิ รียงลาภ
Mr. Tan Chin Kwang Johnson
รวม

19,000,000.00
10,076,102.26
5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
40,076,102.26

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ครบกาหนด

ร้อยละ 8.00
ร้อยละ 8.00
ร้อยละ 8.00
ร้อยละ 8.00
ร้อยละ 8.00

610,082.19
324,792.64
160,547.95
160,547.95
32,109.59
1,288,080.31

เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม

ที่มา : บริษทั ฯ
ภายหลังจากการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON จานวนประมาณ 20 ล้านบาทเพื่อชาระค่าหนี้ท่ี
TONSON มีกบั นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ จานวน 19.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย ซึ่งจะทาให้บริษทั ฯ เป็ นเจ้าหนี้เงินกู้ยมื
จานวนดังกล่าวแทนนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับสัดส่วนการให้กู้ยมื ตามสัดส่วนของผู้ถอื หุ้นใน TONSON ตาม
สัญญาร่วมทุน ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1 : สรุปเอกสารและสัญญาที่สาคัญ) ทัง้ นี้ใน
อนาคตบริษทั ฯ อาจให้เงินกู้ยมื เงิน TONSON อีกไม่เกิน 50.00 ล้านบาท ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นเพื่อเร่ งรัดงานก่อสร้าง ซึ่งจะ
เป็ นการกู้ยมื ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน TONSON รวมเป็ นจานวนเงินที่อาจให้ TONSON กู้ยมื ไม่เกิน 70 ล้านบาท

งบกาไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้

ก่อนตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

9 เดือนแรก ปี 2562

ปี 2561

20,424
20,424

20,321
20,321

7,439,283
7,439,283

557,102
557,102

กาไร ก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

(7,418,859)

(536,781)

ต้นทุนทางการเงิน

(1,288,080)

-

กาไร ก่อนภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

(8,706,939)

(536,781)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
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รายการ

ก่อนตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

9 เดือนแรก ปี 2562

ปี 2561
-

-

(8,706,939)

(536,781)

ภาษีเงินได้
กาไร สาหรับปี (ขาดทุน)
ที่มา : บริษทั ฯ

3.6

แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการ
เงินทุนทีใ่ ช้เข้าทารายการของบริษทั ฯ จะมาจากการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน และการออกเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้ นี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างขอสินเชื่อ กับสถาบัน การเงิน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึง จะกาหนด
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขาย โดยในส่วนทีข่ าดจากสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จากสถาบันการเงินบริษทั ฯ จะออกเสนอขายหุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ เ งิ น ทุ น ให้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น จ านวนไม่ เ กิน
200,000,000 หุ้น มู ล ค่ าที่ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 1.00 บาท เพื่อ ใช้ใ นการซื้อ หุ้น สามัญ ของ
TONSON จาก TRILLIONAIRE จานวน 1,472,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจานวน
หุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ซึ่งจะในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เพิม่ ทุนทัง้ จานวนจะได้รบั เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน
200,000,000 บาท ประกอบกับเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินเพื่อชาระค่าหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE
ด้ว ยเงิน สดในราคาไม่ เ กิน 220,000,000 บาท และแหล่ ง เงิน ทุ น หมุ น เวีย นภายในของบริษัท ฯ ส าหรับ เงิน ให้กู้ยืม แก่
TONSON จานวน 70.00 ล้านบาท
ประเภทแหล่งเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
การออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

จานวนเงินทุนที่คาด
ว่าจะใช้ได้ (ล้านบาท)
0.00 - 40.00
0.00 - 220.00
0.00 - 200.00

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

กาหนดการที่คาดว่าจะ
ใช้ได้

ให้กู้ยมื แก่ TONSON
ทันที
เข้าซื้อหุน้ สามัญ TONSON ร้อยละ 47.50 ภายใน 31 มีนาคม 2563
มูลค่าไม่เกิน 220 ล้านบาท
ภายใน 31 พฤษภาคม 2563

3.7

เงื่อนไขการเข้าทารายการ
1. การเข้าทารายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
2. TONSON จะต้องได้รบั ใบอนุ ญาตที่สาคัญ ได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุ ญาต
ก่อสร้าง ก่อนการทารายการ
บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในฐานะผู้ถอื
หุน้ ใหญ่ของ A5 โดย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน A5 จานวน 468,215,898 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 41.69 ของทุนชาระแล้ว และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ คู่สมรสของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลตาม
มาตรา 258 จานวน 48,934,367 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.36 ของทุนชาระแล้ว จะไม่มีสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติการเข้า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่รอ้ ยละ 99.99 ของ TRILLIONAIRE และ
ยังดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3.8
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ส่วนที่ 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
4.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึ้นระหว่ าง
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริษัทฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุน้ ใหญ่และกรรมการในบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์มีการลงทุนธุรกิจ
พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ของ TONSON ผ่ านทาง TRILLIONAIRE ซึ่ง อาจท าให้เกิดการแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียนได้
นอกจากนี้การเข้าซื้อหุน้ สามัญ TONSON จาก TRILLIONAIRE ยังเป็ นการลงทุนทีม่ ีศกั ยภาพทาให้สามารถรับรู้กาไรจาก
การขายห้องชุดในโครงการอาคารชุดโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษทั ฯ ในฐานะเป็ นผู้พฒ
ั นา
โครงการคอนโดมิเนียมทีม่ รี าคาต่อหน่วยสูง และอยู่ในใจกลางเมือง
4.2
4.2.1

ข้อดีของการเข้าทารายการ
สิ นทรัพย์และโครงการมีศกั ยภาพ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TONSON ร้อยละ 47.5 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของ TONSON ซึ่ง TONSON ดาเนินโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งตัง้ อยู่ที่ ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต เขตปทุม
วัน มีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้ า BTS สถานีชดิ ลมและสถานีเพลินจิต 400 เมตร ซึ่งเป็ นทาเลทีม่ ศี กั ยภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุท ธ์ของบริษัท ฯ ที่เ น้ น เลือ กการลงทุน และการพัฒ นาบนที่ดิน ที่มีศักยภาพ (Selective Product)
เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน ที่ดิน ในย่ านซอยหลัง สวนและซอยต้ น สนมีจ านวนจ ากัด และเป็ น ที่ดิน ที่มีกรรมสิท ธิ โ์ ดยสมบู ร ณ์
(Freehold) แปลงท้ายๆ ทีเ่ หลืออยู่ในย่านดังกล่าว ทาให้อุปทานของทีด่ นิ และโครงการใหม่ในย่านดังกล่าวค่อนข้างจ ากัด
นอกจากนี้โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ยังมีตาแหน่ งทางการตลาดเป็ นคอนโดมิเนียม Luxury - Super Luxury ซึ่ง
สอดคล้องกับทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ ทาให้โครงการมีความน่ าสนใจของผูอ้ ยู่อาศัยและนักลงทุน โดย ณ วันที่ 9 ธันวาคม
2562 มีย อดขายและทาสัญ ญาแล้ว จ านวน 53 ห้อ ง จาก 80 ห้อ ง คิดเป็ น ร้อ ยละ 66.25 ของจ านวนห้อ งทัง้ หมดของ
โครงการ ดังนัน้ การเข้าทารายการในครัง้ นี้จงึ ทาให้บริษทั ฯ เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพ
เพิ่ มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ และการกระจายความเสี่ยง (Portfolio Diversification)
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดาเนินโครงการจานวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการไวโอ แคราย (2) โครงการไวโอ แคราย
2 (3) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ และ (4) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 (5) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 2 โดยการเข้าทา
รายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ เป็ นโครงการระดับ Super Luxury ซึ่งจะช่วยเพิม่
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายมากขึ้นทัง้
ในด้านของ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ แนวราบ แนวสูง ด้านตาแหน่งทางการตลาดตัง้ แต่ ระดับราคาเริม่ ต้น ไปจนถึง
ซู เ ปอร์ ล ักซ์ ช ัว รี่ ด้านราคาซึ่ง มีตัง้ แต่ ล้ านต้ น ถึง ระดับ 190 ล้ านบาท รวมทัง้ ด้านของท าเลที่ตัง้ ทัง้ ในใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ชานเมืองกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองในจังหวัดใหญ่ ซึ่งทาให้บริษทั ฯ มีการกระจายความ
เสีย่ งมากขึน้ ในโครงการทีล่ งทุนซึ่งมีกลุ่มลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน
4.2.2

โครงการ
1. ไวโอ แคราย
2. ไวโอ แคราย 2
3. บ้านรชยา บ้านช้าง 2
4. วนา เรสซิเดนซ์

ตาแหน่ งทาง
การตลาด/1
คอนโดมิเนียม
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 จ.นนทบุรี
Budget
คอนโดมิเนียม
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 จ.นนทบุรี
Budget
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด หลังสนามบินนานาชาติอุดรธานี จ.อุดรธานี
Budget
ประเภท

บ้านเดี่ยว

ทาเลที่ตงั ้

ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) จ.กทม.
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Luxury - Super
Luxury

ช่วงราคา
(ล้านบาท)

2.7 - 4.3
1.7 - 3.6
2.7 - 4
20 - 30

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
โครงการ
5. วนา เรสซิเดนซ์ 2
6. ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์/1

ประเภท

ทาเลที่ตงั ้

โฮมออฟฟิ ศ / ทาวน์
โฮม
คอนโดมิเนียม

ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) จ.กทม.
ซอยต้นสน เพลินจิต

ตาแหน่ งทาง
การตลาด/1
Luxury

ช่วงราคา
(ล้านบาท)

Luxury - Super
Luxury

20 - 190

13 - 21

หมายเหตุ 1. ระดับเข้าถึง (Budget) อยู่ในช่วงต่ากว่า 100,000 บาทต่อตร.ม.
ระดับสูง (High) อยู่ในช่วงประมาณ 110,000 -190,000 บาทต่อตร.ม.
ระดับลักซ์ชวั รี่ (Luxury) อยู่ในช่วงประมาณ 250,000–349,999 บาทต่อตร.ม.
ระดับซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่ (Super Luxury) อยู่ในช่วงประมาณตัง้ แต่ 350,000 บาทต่อตร.ม. ขึน้ ไป
2. การเข้าทารายการในครัง้ นี้บริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญของ TONSON ร้อยละ 47.50 ซึ่งดาเนินโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

4.2.3

ได้รบั ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุน
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนใน TONSON จากโครงการ ต้นสน
วัน เรสซิเดนซ์ เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งโครงการ โดยโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีมูลค่าขายโครงการทัง้ สิน้ ประมาณ 2,850
ล้านบาท โดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มโอนได้ประมาณปี 2566 ทาให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
และสร้างความต่อเนื่องในการการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงิน
ปั นผลจาก TONSON ตามสัดส่วนทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 47.50
โครงการ

สถานะโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

1. ไวโอ แคราย
2. ไวโอ แคราย 2
3. บ้านรชยา บ้านช้าง 2
4. วนา เรสซิเดนซ์
5. วนา เรสซิเดนซ์ 2
6. ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมขาย
พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมขาย
ระหว่างการพัฒนาและทยอยขาย
ระหว่างการพัฒนาและทยอยขาย
เตรียมการพัฒนา
เตรียมการพัฒนา

319
240
488
2,047
1,800
2,868

1

จานวนหน่ วย
ทัง้ หมด
(หน่ วย)
125
122
161
69
110
80

จานวนที่เหลือ
มูลค่าที่เหลือ
โอน
(ล้านบาท)
(หน่ วย)
22
67.66
50
110.78
63
212
63
1,886.67
110
1,800
802
2,868

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มียอดขายและทาสัญญาแล้วจานวน 53 ห้อง จาก 80 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 66.25
ของจานวนห้องทัง้ หมดของโครงการ ซึ่งขายในราคาขาย ณ ปัจจุบนั ทัง้ นี้ห้องที่เหลืออีกร้อยละ 33.75 จะเป็นห้องที่มโี อกาสในการ
เปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตซึ่งอาจทาให้มูลค่ารวมของโครงการเปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าโครงการจะส่งมอบโอนห้องชุดและ TONSON
รับรู้รายได้ได้ในปี 2566 โดยบริษทั ฯ จะรับรูผ้ ลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.50

4.2.4

เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริษทั
การเข้าท ารายการในครัง้ นี้ จะท าให้บริษัท ฯ เข้าลงทุ น ในโครงการที่มีศักยภาพ ด้ว ยท าเลและการพัฒ นา
โครงการระดับลักซ์ชวั รี่ถึงซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รีข่ องโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และแบ
รนด์ของกลุ่มบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ โดยการเข้าลงทุนในครัง้ นี้จะทาให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุนสามารถจดจ าแบ
รนด์ของบริษทั ฯ ได้ อีกทัง้ ยังทาให้บริษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถดึงดูดผูร้ ่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ ได้ในอนาคต
4.2.5

ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน นายศุ ภโชค ปั ญ จทรัพ ย์ ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใ นบริษัท ฯ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 41.69 ของทุ น จด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ (ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) และถือหุน้ ใน TONSON ร้อยละ 47.5
ส่วนที่ 4 - หน้า 2

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของทุ น จดทะเบีย นช าระแล้ ว ของ TONSON ผ่ าน TRILLIONAIRE จึง ท าให้อ าจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
เนื่องจากดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน โดยการเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ เข้าถือหุน้ ใน
TONSON จานวนร้อยละ 47.5 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TONSON ซึ่งช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจากการทาธุรกิจที่อาจแข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และเป็ นส่วน
หนึ่งของการดาเนิ นการเพื่อ ให้บริษัท ฯ มีคุณสมบัติสามารถกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไ ด้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตแิ ละได้รบั การขยายระยะเวลาถึง 31 มีนาคม 2563
ก่อน การเข้าทารายการ

หลัง การเข้าทารายการ

อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกิจส่วนตัวของนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 28.95 ถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 5 บริษทั (โปรดดูรายละเอียดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวทางแก้ไขในเอกสาร
แนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน))
4.3
4.3.1

ข้อเสียของการเข้าทารายการ
อาจต้องเพิ่ มทุนเพื่อระดมทุนเข้าซื้อสิ นทรัพย์
การเข้าทารายการในครัง้ นี้บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุน้ ของ TONSON จาก TRILLIONAIRE ในสัดส่วนร้อยละ 47.50
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TONSON ในมูลค่าไม่เกิน 220 ล้านบาท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากสินเชื่อ
สถาบันการเงิน และเงินเพิม่ ทุนตามสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (Right Offering) ทัง้ นี้บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการเจรจา
กับสถาบันการเงิน เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกาหนดจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายได้ โดยบริษทั ฯ จะ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจานวน 200.00 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท (ราคาพาร์ 0.50
บาท) ทัง้ นี้ในการระดมทุนเพื่อเข้าทารายการสามารถเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินทัง้ จานวน
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินทัง้ จานวนจะทาให้บริษัทฯ ไม่มีความจาเป็ นในการเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนเพื่อเข้าทารายการดังกล่าว ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มเติมจานวน 220 ล้านบาท และจะมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 2.41 อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ
วัน 30 กันยายน 2562 จากร้อยละ 1.99 อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ วัน 30 กันยายน 2562
2. บริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินบางส่วน และทาการเพิม่ ทุนตามสัดส่วนบางส่วน

ส่วนที่ 4 - หน้า 3

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินบางส่วนและทาการเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเพื่อเข้าทารายการ จะ
ทาให้บริษัทฯ ไม่ต้ องพึ่งพิงการเพิ่มทุนตามสัดส่ วนของผู้ถือหุ้นทัง้ จานวน และจะทาให้ อตั ราส่วนหนี้สินที่มีภาระทาง
การเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) ไม่เพิม่ ขึน้ มากนัก อย่างไรก็ตามทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถคาดการณ์สนิ เชื่อทีบ่ ริษทั ฯ อาจ
ได้รบั จากสถาบันการเงินได้
3. บริษทั ฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเพิม่ ทุนตามสัดส่วนได้ทงั ้ จานวน
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเพิม่ ทุนตามสัดส่วนได้ทงั ้ จานวน 200 ล้านบาท จะทา
ให้บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ มากขึน้ และไม่มหี นี้สนิ จากสินเชื่อสถาบันการเงิน ทาให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) ต่าลงเหลือ 1.44 เท่า จาก 1.99 เท่า อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ
ณ วัน 30 กันยายน 2562 ในกรณีดงั กล่าวแม้ว่าผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ จะต้องเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเพื่อเข้าทารายการ แต่ก็
จะทาให้อตั ราส่วนหนี้สินทีม่ ีภาระทางการเงินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (D/E) ต่าลง ซึ่งช่วยเพิม่ ความสามารถในการกู้ยืม เพื่อ
พัฒนาโครงการของบริษทั ฯ เองในอนาคตได้
4. บริษทั ฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และไม่ได้รบั เงินเพิ่มทุนทัง้ จานวนเพื่อเข้าทารายการ
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รบั สินเชื่อจากสถาบัน การเงิน และไม่ได้รบั เงินเพิ่มทุนทัง้ จานวนเพื่อเข้าท ารายการ
บริษัทฯ อาจพิจารณาการกู้ยืมจากแหล่งอื่น การออกตราสารหนี้เพื่อเสนอขายในวงจ ากัด หรือเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
บุคคลในวงจากัด อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ มีความเชื่อมั ่นว่ าบริษัท ฯ จะสามารถหาแหล่งเงินทุ นที่จ าเป็ นต่อ การเข้ าท า
รายการได้ โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการเพิม่ ทุนตามสัดส่วนแล้วเสร็จได้ในไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2563
(โปรดดูตารางเวลาในการเพิม่ ทุนที่ ส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 3.2 วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ)
4.3.2 ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิ ในการเพิ่ มทุนตามสัดส่วน (Dilution Effect)
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากเงินเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน (Right Offering)
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนผูถ้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ โดยในกรณีที่มผี ถู้ ือหุน้ ไม่ต้องการใช้สทิ ธิเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนอาจทาให้ผถู้ อื หุน้ รายดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากการลดสัดส่วนภายหลังการเพิ่มทุนดังนี้
กรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
สัดส่วนการถือหุน้ ลดลงร้อยละ 15.12
ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างถูก ห้ามซื้อ
ขาย จึง ไม่ มีร าคาตลาดของหุ้น จึง ไม่ ส ามารถคานวณ
ผลกระทบต่อราคาได้
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ (EPS Dilution) ส่วนแบ่งกาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 15.12
4.4
4.4.1

ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
ไม่ต้องเพิ่ มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทารายการ
ในกรณีที่ไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพิม่ เติมและไม่ ต้องเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพื่อเข้าทารายการในครัง้ นี้ตามรายละเอียดข้อ 4.3.1 และไม่มคี วามเสีย่ งจากการเข้าทารายการ

ส่วนที่ 4 - หน้า 4

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิ เพิ่ มทุนตามสัดส่วน
ในกรณีที่ไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนเพิม่ เติมและไม่มีผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุน ตามสัดส่ว น (Dilution Effect) ตามรายละเอียดข้อ 4.3.2 และไม่มีความเสี่ย งจากการเข้ าท า
รายการ
4.5
ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
4.5.1 บริษทั ฯ จะเสียโอกาสในการเข้าลงทุนและประโยชน์ จากการเข้าลงทุนในครัง้ นี้
ในกรณีทไี่ ม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเสียโอกาสในการเข้าลงทุนใน TONSON ซึ่งพัฒนาโครงการ ต้น
สน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งตัง้ อยู่บนทาเลที่มีศกั ยภาพและเป็ นที่ดินกรรมสิทธิ ์โดยสมบูรณ์ (Freehold) แปลงท้ายๆ ในย่าน
หลังสวน ต้นสน และเสียโอกาสทัง้ ในด้านการเพิม่ โครงการในของบริษทั ฯ เพื่อ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความ
ต่อเนื่องของรายได้และกาไรในอนาคต รวมทัง้ การกระจายความเสีย่ งของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดข้อ 4.2.1 – 4.2.4
4.4.2

4.5.2

ยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ขอบริษทั ฯ
ในกรณีทไี่ ม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากปั จจุบนั นายศุภ
โชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ น กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 41.69 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน TONSON ร้อยละ 47.5 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TONSON ผ่านทาง TRILLIONAIRE จึง
ท าให้เ กิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เนื่ อ งจากการท าธุ ร กิจ ที่อ าจแข่ง ขัน กับธุร กิจ ของบริษัทฯ ซึ่ง เป็ น บริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4.6
4.6.1

ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน
เนื่องจากปั จจุบนั นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ดารงตาแหน่งกรรมการของทัง้ บริษัทฯ
และ TONSON อีกทัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุ้นใน TONSON ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
ทัง้ หมดของ TONSON ผ่านทาง TRILLIONAIRE ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในการ
เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบกับ การเจรจากับ
บุคคลภายนอก
4.6.2

สิ นทรัพย์ที่เข้าทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงมีศกั ยภาพ
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในโครงการหรือที่ดนิ ทีม่ ีศกั ยภาพสูงเช่นเดียวกับ โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
อาจเกิดขึน้ ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจจะไม่สามารถหาทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพแบบเดียวกันได้ หรือ ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
แข่งขันด้านราคากับผูข้ ายและคู่แข่งได้
4.7
4.7.1

ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับ TRILLIONAIRE ซึ่งมีนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน อาจส่งผลกระทบต่อ
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษทั ฯ อาจเจรจาต่อรองได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก และ
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ รายย่อยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 เพื่ออนุมตั ริ ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
กัน และเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
4.8
4.8.1

ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ มีหนี้ สินเพิ่ มขึ้นจากการเข้าทารายการ
ในการเข้าท ารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ ต้องการเงินทุน ทัง้ สิ้น จ านวนไม่เ กิน 220 ล้านบาท เพื่อชาระค่ าหุ้น
จานวน 1,472,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของ TONSON ซึ่งบริษทั ฯ มีแผนใน
การใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากสินเชื่อสถาบันการเงิน ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทาให้บริษัทฯ
จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการเข้าทารายการ และมีภาระดอกเบี้ยจากสินเชื่อ สถาบันการเงินโดยที่บริษัทฯ ไม่ สามารถรับรู้
รายได้จนกว่าโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็จและโอนห้องชุดได้ ในปี 2566 ทาให้บริษัทฯ ต้องสารองสภาพคล่องเพื่อจ่าย
ดอกเบี้ยสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อเข้าทารายการในครัง้ นี้ โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระทางการเงินต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) ร้อยละ 1.99 อ้างอิงงบการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ วัน 30 กันยายน 2562 และจะมีอตั ราส่วน
หนี้สินที่มีภาระทางการเงินต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (D/E) สูงสุดร้อยละ 2.41 ในกรณีที่บริษัทฯ กู้ยืมสถาบันการเงินทัง้ 220
ล้านบาทเพื่อเข้าทารายการ อย่างไรก็ตามจานวนเงินกู้สินเชื่อยังมีความไม่แน่ นอนของจานวนและเงื่อนไข ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะดาเนินการเพื่อบริหารหนี้สนิ และสภาพคล่องให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
4.8.2

ความเสี่ยงจากโครงการ ต้นสน วัน เรสซิ เดนซ์ ไม่เป็ นไปตามแผน
1. ลูกค้าไม่โอนห้องชุด หรือเลื่อนการโอนห้องชุด ซึ่งทาให้ไม่สามารถรับรูก้ าไรจากโครงการ ต้นสน วัน เรสซิ
เดนซ์ ในกรณีดงั กล่าวอาจจะทาให้ TONSON ไม่สามารถรับรูร้ ายได้และกาไร หรือ เลื่อนการรับรู้รายได้ช้าลง อย่างไรก็
ตามความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงโดยทัวไปของบริ
่
ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทัง้ นี้หากผู้ซ้อื ไม่มาโอนกรรมสิท ธิ ์
ผูข้ ายสามารถเรียกอัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามสัญญาจะซื้อจะขาย และสามารถบอกเลิก
สัญญาได้ตามเงื่อนไข โดยบริษทั ฯ สามารถนาห้องชุดดังกล่าวกลับมาจาหน่ายได้อีกครัง้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ คาดว่าผู้
ซื้อจะมาทาการโอนกรรมสิทธิ ์ เนื่องจากลูกค้าได้ทาการผ่อนดาวน์มาแล้ วจานวนร้อยละ 25.00 ของราคาห้องชุดและเป็ น
กลุ่มลูกค้าทีน่ ่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ต้องนาห้องชุดออกจาหน่ ายอีกครัง้ ก็จะสามารถ
จาหน่ ายได้เนื่องจากโครงการอยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ และอุปทานส่วนเพิ่มของห้องชุดในทาเลดังกล่ าวในอนาคตจะมี
จานวนจากัด
2. การก่อสร้างล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดได้ภายในกาหนดเวลาตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายโดยอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากสัญญาจะซื้อจะขายในกรณีที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุดภายในวันที่ 1
เมษายน 2566 ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิตามสัญญาจะซื้อจะขายทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา และ TONSON ต้องคืนเงินทีผ่ ซู้ ้อื ได้ชาระไปแล้ว
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.50 ต่อปี หรือหากผูซ้ ้อื ไม่ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว TONSON จะต้องจ่าย
ค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาห้องชุดทีไ่ ด้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10.00 หาก
ผูซ้ ้อื ได้ใช้สทิ ธิในการปรับครบร้อยละ 10 ของราคาห้องชุดแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีทกี่ ารก่อสร้างต้องหยุดชะงักโดยมิใช่
ความผิดของผู้ขาย ผู้ซ้อื จะยินยอมให้ผู้ข ายขยายระยะเวลาก่ อ สร้างตามสัญญาออกไปได้แ ต่ไ ม่เ กินระยะเวลาที่ ก าร
ก่อสร้างต้องหยุดชะงัก แต่ระยะเวลาขยายสูงสุดต้องไม่เกิน 1 ปี ทัง้ นี้ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทารายการ บริษัทฯ ได้วาง
มาตรการรองรับในกรณีที่การก่อ สร้างมีการล่ าช้าโดยสามารถเร่งรัดการก่ อสร้างเพื่ อไม่ ให้เ กิดผลกระทบดัง กล่ า วใน
อนาคต
4.9

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อ ดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสี่ยงจากการ เข้าทารายการ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากจะทาให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการที่มี ศกั ยภาพ มีโอกาสรับรู้ผลตอบแทนเงินปั นผลจากการขายห้อ งชุ ด
ส่วนที่ 4 - หน้า 6

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
สร้างความต่อเนื่องของโครงการและรายได้ให้กับบริษทั ฯ ในอนาคต อีกทัง้ ยังสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ
ในการพัฒนาโครงการในทุกระดับราคา อีกทัง้ เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทารายการยังกาหนดให้ TONSON จะต้องได้รบั
ใบอนุญาตทีส่ าคัญ ได้แก่ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง ก่อนการทารายการ ซึ่งช่วยป้ องกัน
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งของใบอนุญาติทสี่ าคัญก่อนการเข้าทารายการได้

ส่วนที่ 4 - หน้า 7

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ส่วนที่ 5 : การประเมิ นมูลค่า
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TONSON สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของ TONSON และนามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจ านวนหุ้น สามัญของ TONSON ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
เพื่อให้ได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ต่อหุน้ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ TONSON ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 4 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ูลค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธมี ูลค่าเปรียบเทียบตลาด
4. วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
5.1

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามัญ ของ TONSON ด้ ว ยวิ ธี นี้ จะพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ ข อง
TONSON หักด้วยภาระหนี้สนิ ทางบัญชีทงั ้ หมด โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของ TONSON จาก
งบการเงินงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนายอฐิเชษฐ์ โพธิ ์ประดิษฐ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
10784 บริษทั เพลนตี้ มอร์ ริช จากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ดังนี้
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หัก หนี้สนิ รวม
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
997.06
(687.59)
309.46
3,100,000
99.83

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ TONSON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 39.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 99.83 บาทต่อ
หุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TONSON ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทาง
บัญชีของ TONSON ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยไม่ปรับปรุง รายการทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการส าคัญต่ างๆ ให้
สะท้อนราคาตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ และไม่ได้คานึงถึงผล
การดาเนินงาน จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี
อาจเป็ นวิธที ไี่ ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON
5.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TONSON ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทาง
บัญ ชีข อง TONSON ตามงบแสดงฐานะการเงิน ในงบการเงิน เฉพาะกิจ การส าหรับงบการเงิน งวดปี สิ้น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนายอฐิเชษฐ์ โพธิ ์ประดิษฐ์ ผูส้ อบบัญชีร บั อนุ ญาตเลขที่ 10784 บริษทั เพลนตี้ มอร์ ริช
จากัด มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยวิธีนี้จะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TONSON ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบ
ส่วนที่ 5 - หน้า 1

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
การเงินเฉพาะกิจการสาหรับงบการเงินงวดปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั มาก
ทีส่ ุด อาทิเช่น ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของ TONSON
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้อ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั แอดวานซ์ แอพ
ไพรซัล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ บริษัท ประเมิน มูลค่ าทรัพย์ สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลั กที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี้
ลาดับ

1

รายการ
สิ นทรัพย์

ผู้ประเมิน

วันที่
ประเมิน

ที่ดนิ ว่างเปล่า บริษทั แอดวานซ์ 25 ก.ย.
เนื้อที่ 0-3-85.3 แอพไพรซัล จากัด 2562

หมายเหตุ :

มูลค่าทาง
ผลต่าง
บัญชี
ราคา ระหว่างมูลค่า
วิธีการ
วัตถุประสงค์ ณ วันที่ 30
ประเมิน ทางบัญชีกบั
ประเมิน
กันยายน 2562 (ล้านบาท) ราคาประเมิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เปรียบเทียบ วัตถุประสงค์
967.18
1,152.20
185.02
ราคาตลาด
สาธารณะ

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี1
(37.00)
รวม
148.02
1 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณ
จากอัตราภาษี (ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 กันยายน
หน่ วย
2561
2562 (งบภายใน)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
309.46
300.76
ล้านบาท
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
148.02
148.02
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
457.48
448.78
ล้านบาท
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
3,100,000
3,100,000
หุน้
บาทต่อ
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
147.57
144.77
หุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้น สามัญ ของ TONSON ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เท่ ากับ 457.48 ล้ านบาท หรือ คิดเป็ น มู ล ค่ าต่ อ หุ้น เท่ ากับ
147.57 บาทต่อหุน้ และมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 448.78 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 144.77 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TONSON ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดง
มูลค่าทางบัญชีของ TONSON หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สินทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึง
เห็นว่าวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิธที ไี่ ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON

ส่วนที่ 5 - หน้า 2

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
5.3
5.3.1

วิ ธีมูลค่าเปรียบเทียบตลาด
วิ ธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
การประเมินราคาโดยวิธนี ี้เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ TONSON ตามงบการเงินสาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอนุญาต คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษทั จดทะเบียนทีน่ ามาใช้เปรียบเทียบ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ รี ายได้ส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาโครงการในแนวสูงทีจ่ บั ตลาดลูกค้าใน
ระดับบน และมีอตั ราส่วน P/BV มากกว่าศูนย์
รายละเอียดของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ เป็ นดังนี้
บริษทั
TICKER
ลักษณะธุรกิ จ
สิ นทรัพย์รวม* รายได้รวม*
กาไรสุทธิ *
(ล้านบาท)
บริษทั อนันดา ดี ANAN บริษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนา
52,292
18,996
694
เวลลอปเม้นท์
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ โครงการ
จากัด (มหาชน)
คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรและ
ทาวน์เฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
บริษทั เอพี (ไทย
AP
บริษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนา
56,153
18,996
2,183
แลนด์) จากัด
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ โครงการ
(มหาชน)
บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ และ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
บริษทั ไรมอน
RML บริษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนา
12,192
3,067
189
แลนด์ จากัด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทัง้
(มหาชน)
โครงการบ้านพักอาศัยและ
คอนโดมิเนียม และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งมี
สัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ 2
บริษทั แสนสิริ
SIRI บริษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนา
109,408
17,097
1,113
จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทัง้
โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์
โฮมออฟฟิ ศ และคอนโดมิเนียม
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
บริษทั ศุภาลัย
SPALI ประกอบธุรกิจพัฒนา
58,866
16,823
3,617
จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยและเพื่อการพาณิชย์
ประเภทของโครงการ
ประกอบด้วย โครงการบ้านอยู่
อาศัยประเภทบ้านเดีย่ ว บ้าน
แฝด ทาวน์โฮมและอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รวมถึงต่างจังหวัด โดยจะเน้น
ตลาดกลุ่มลูกค้าผูม้ รี ายได้ปาน
กลางถึงผูม้ รี ายได้ระดับสูง
บริษทั เอสซี
SC
บริษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนา
แอสเสท คอร์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทัง้
ปอเรชัน่ จากัด
โครงการแนวราบและแนวสูง
(มหาชน)
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
บริษทั เมเจอร์ ดี MJD บริษทั ประกอบธุรกิจพัฒนา
เวลลอปเม้นท์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
จากัด (มหาชน)
ประเภทโครงการอาคารชุดที่
พักอาศัยทัง้ ประเภท High rise
และ Low rise โดยเน้นการ
พัฒนาโครงการในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน
ทาเลทีม่ ศี กั ยภาพ ใกล้แหล่ง
คมนาคมทีส่ าคัญ รวมทัง้ การ
พัฒนาโครงการอาคารชุดใน
ต่างจังหวัดทีเ่ ป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วสาคัญ
บริษทั โนเบิล ดี NOBLE บริษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนา
เวลลอปเมนท์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทัง้
จากัด (มหาชน)
โครงการบ้านเดีย่ วและ
คอนโดมิเนียม ในรูปแบบ
แนวราบและตึกสูง
TONSON
โครงการคอนโดมิเนียม ใน
พืน้ ที่ super prime area เน้น
กลุ่มลูกค้าระดับ luxury
segment
หมายเหตุ: * สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

46,608

10,947

1,028

19,154

4,826

338

25,101

12,342

2,625

1,111

0

(9)

อัตราส่วน P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้
บริษทั
ANAN
AP
RML
SIRI
SPALI
SC

7 วัน

1 เดือน
0.50
0.88
0.73
0.51
1.07
0.56

0.52
0.85
0.73
0.51
1.06
0.56

3 เดือน
0.57
0.84
0.75
0.54
1.06
0.59
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6 เดือน
0.62
0.88
0.77
0.59
1.16
0.65

1 ปี
0.69
0.91
0.86
0.61
1.24
0.70
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MJD
0.48
NOBLE
1.47
ค่าเฉลี่ย
0.77
ทีม่ า: SETSMART ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

0.48
1.46
0.77

0.50
1.50
0.79

0.52
1.60
0.85

0.57
1.38
0.87

ค่าเฉลี่ย P/BV อยู่ระหว่าง เท่า ดังนัน้ การประเมินมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถคานวณได้ดงั นี้
รายการ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
ค่าเฉลี่ย P/BV (เท่า)
มูลค่าหุน้ (บาทต่อหุน้ )
มูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)

มูลค่า
309.46
3,100,000
99.83
0.77-0.87
77.01-86.83
238.74-269.18

จากตารางข้างต้น มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TONSON ซึ่งประเมินโดยวิธี P/BV จะเท่ากับ 238.74-269.18
ล้านบาท หรือ 77.01-86.83 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าธุรกิจของ TONSON โดยวิธีนี้ไม่เหมาะสมที่จะ
นามาใช้กับบริษัท เนื่องจาก TONSON ถือเป็ นบริษัทเฉพาะกิจในลักษณะของ project company กล่าวคือ มีโครงการ
ภายใต้การบริหารจัดการเดียว ไม่มที ดี่ นิ เปล่าสาหรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆในอนาคต ไม่มแี ผนในการหาซื้อทีด่ ินใหม่
เพิม่ เติม และไม่มแี ผนในการบริหารจัดการโครงการใหม่อกี
5.3.2

วิ ธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
การประเมิน ราคาโดยวิธีนี้ เ ป็ น การน าก าไรสุ ท ธิข อง TONSON ตามงบการเงิน ส าหรับงวดสิ้น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอนุ ญาต คูณด้วยค่าเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนทีน่ ามาใช้เปรียบเทียบ
ข้างต้น อย่างไรก็ดี เนื่องจาก TONSON มีผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ทีข่ าดทุน จากการทีบ่ ริษทั อยู่ในช่วงเริ่มต้น
พัฒนาโครงการทาให้ไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถคานวณราคา
ตามวิธนี ี้ได้
5.4

วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดของโครงการ
วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของโครงการหาได้จากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ
ด้วยต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุนที่นามาใช้ในการพัฒนาโครงการ (Weighted Average Cost of Capital) มูลค่าที่ได้จะเป็ น
มูลค่าโครงการสุทธิ เมื่อนามาหักออกด้วยภาระหนี้ทมี่ ดี อกเบี้ยจะได้มูลค่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนิน งาน และพิจารณาข้อ มูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
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ที่ ป รึ ก ษาฯ ประเมิ น มู ล ค่ า กิ จ การของ TONSON เท่ า กั บ มู ล ค่ า โครงการสุ ท ธิ ข องโครงการ Tonson One
Residence เนื่องจากบริษทั ไม่มที รัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นทีด่ นิ เปล่ารอการพัฒนา ไม่มโี ครงการทีร่ อการพัฒนา และไม่มแี ผนพัฒนา
โครงการอื่นๆในอนาคต
ทีป่ รึกษาฯ ทาประมาณการตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดยมีสมมติฐานทีใ่ ช้ดงั นี้
สมมติ ฐานด้านการขาย
โครงการ Tonson One Residence เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2562 ปั จจุบนั มียอดขายทัง้ สิ้น
63 หน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 79 ของจานวนห้องทัง้ หมดของโครงการ (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562) และทาสัญญาซื้อขาย
แล้ว 53 หน่วย
โครงการ Tonson One Residence มีพนื้ ทีข่ ายทัง้ สิน้ เท่ากับ 7,974 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประเภทหนึ่ง
ห้องนอนจานวน 38 ห้อง ห้องประเภทสองห้องนอนจานวน 37 ห้อง ห้องประเภท penthouse 3 ห้อง และห้องประเภท
duplex penthouse จานวน 2 ห้อง รวมเป็ น 80 ห้อง ประมาณการก่อสร้างตามแผนของบริษทั จะเริม่ ในปลายไตรมาสแรก
ของปี 2563 และคาดว่าจะสร้างเสร็จและเริม่ โอนได้ในต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2566
โครงการของบริษทั ถือเป็ นโครงการระดับลักซ์ชวั รี่ถงึ ซูเปอร์ลกั ซ์ช ัวรี่ (ระดับราคาตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน
อยู่ในช่วง 110,000 -190,000 บาทต่อตร.ม. ระดับลักซ์ชวั รีอ่ ยู่ในช่วง 250,000–349,999 บาทต่อตร.ม. และระดับซูเปอร์
ลักซ์ชวั รีอ่ ยู่ในช่วงตัง้ แต่ 350,000 บาทต่อตร.ม. ขึน้ ไป13) ฐานลูกค้าของโครงการระดับนี้ ประกอบด้วย ผูซ้ ้อื ชาวไทยที่มี
กาลังซื้อสูงและผูซ้ ้อื ชาวต่างชาติ โดยเป็ นการซื้อทัง้ เพื่อการพักอาศัยและเพื่อการลงทุน
จุดแข็งของโครงการ ประกอบด้วย
➢ ท ำเลที ่ตั ง้ โครงการอยู่ ใ นเขตศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และอยู่ ใ นท าเลที่ มี ศั ก ยภาพสู ง (Super Prime
Location14) โดยฝ่ ายวิจยั ของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย)จ ากัดกล่ า วว่ า
ตลาดคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชวั รี่ในทาเลในโซนลุมพินี (ประกอบด้วย เพลินจิต ชิดลม หลังสวน)
และโซนสุขุมวิท มีกาลังซื้อสูง เนื่องจากมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนปล่อยเช่าประมาณร้อยละ 4.5-5.0 ต่อปี และจากอัตราการปรับราคาจากการขายเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 5.5-6.5 ต่อปี โดยมีอตั ราการขาย (Take-up Rate) สูงถึงร้อยละ 7615 นอกจากนี้ อุปทานยังมี
จานวนจากัดจากการทีท่ ดี่ นิ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเหลือเพียงไม่ก่แี ปลง
➢
กำรขยำยแนวเส้นรถไฟฟ้ ำ เครือข่ายแนวทางรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุ มมากขึ้นจะท าให้
คอนโดมิเนียมบนแนวเส้นรถไฟฟ้ ามีศกั ยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
➢
กรรมสิ ทธิ ์ ลูกค้าได้กรรมสิทธิ ์โดยสมบูรณ์เมื่อซื้อ (Freehold)
จุดเด่นของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของโครงการ คือ เป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
น้อยและเป็ นกลุ่มที่ซ้อื ด้วยเงินสด ไม่มีปัญหาเรื่องราคาเข้ามาเป็ นปั จจัยหากสินค้าตรงกับความต้องการ 16 อย่างไรก็ดี
ฐานลูกค้าของโครงการระดับนี้มจี านวนจากัด สาหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) กล่าวว่าตลาด
ระดับซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่ในประเทศไทยมีความน่ าสนใจไม่แ พ้ประเทศที่มีตลาดอสังหาริมทรัพย์ทสี่ าคัญในแถบเอเชียอย่าง
สิงคโปร์ ญี่ป่ ุน ไต้หวัน และฮ่องกง เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยถูกกว่าประมาณ 2-6 เท่า เช่น ราคา
13

บทความเรื่อ ง “ลัก ชัว รี่ค อนโดราคาเฉลี่ย 3 แสนบาท/ ตร.ม ในใจกลางเมือ งยัง Hot”, วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2561, จากหน้ า
Marketeeronline.co
14
บทความเรื่อง “ตลาดอสังหาฯ กลางเมืองครึง่ ปี หลัง คาดคึกคักมาก”, วันที่ 3 กรกฎาคม 2562, จากหน้า kobkid.com
15
บทความบน website ของศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
16
เหมือนข้อ (2)
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เฉลี่ยของคอนโดมิเนียมย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ CBD ในประเทศไต้หวันมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ 251,000 บาทต่อ
ตารางเมตร ราคาปล่อยเช่ารายเดือนประมาณ 39,000 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่ในประเทศไทย ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 200,000 บาทต่ อ ตารางเมตร ราคาปล่ อ ยเช่ ารายเดือ นประมาณ 74,000 บาทต่ อ ตารางเมตร นอกจากนี้
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องการได้สทิ ธิข์ าดเมื่อซื้อ (Freehold) รวมถึงทาเลทีต่ งั ้ ทีเ่ ป็ นศูนย์ กลาง
อาเซียน ความพร้อมด้านระบบสาธารณู ปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งราคาขายคอนโดมิเ นียมระดับ
ซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่ในประเทศไทยเติบโตกว่าร้อยละ 65 ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา17 ในขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ฮา
บิแทท กรุ๊ป จากัด กล่าวว่าตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯยังเป็ นที่ต้องการในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เมื่อเทียบราคา
คอนโดมิเนียมในประเทศไทยปั จจุบนั ในระดับลักซ์ชวั รีร่ าคาสูงสุดอยู่ที่ 300,000-400,000 บาทต่อตารางเมตร ขณะทีใ่ น
ฮ่องกงหรือลอนดอนอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 บาทต่อตารางเมตร อีกทัง้ เมื่อมองในแง่ของผลตอบแทนจากการเช่าใน
ประเทศไทยยังได้ถึงร้อยละ 4-5 ขณะที่เมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศให้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 2-3 และในแง่ของการ
เพิม่ ขึน้ ของราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ถอื ว่ายังเติบโตขึ้นทุกปี โดยทาเลเด่นของประเทศไทยได้แ ก่ แถบถนน
สาทรและถนนวิทยุ ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ18
ปั จจัยลบของภาคอุตสาหกรรมในปั จจุบนั เช่น มาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เข้มงวดมากขึ้น หรือ
อัตราภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างใหม่ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของโครงการน้ อยมาก เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ จะมีผลกระทบเฉพาะตลาดระดับกลางบนถึงระดับบน เนื่องจากผูซ้ ้อื ส่วน
ใหญ่ไม่ได้เป็ นการซื้อหลังแรกและยังต้องอาศัยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในขณะทีต่ ลาดลักซ์ชวั รีแ่ ละซูเปอร์ลกั ซ์ชวั รี่จะ
ไม่ได้รบั ผลดังกล่าวเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อด้วยเงินสด ในขณะทีอ่ ตั ราภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างใหม่ทจี่ ะเริ่ม เก็บ
ตัง้ แต่ปี 2563 มีอตั ราเพดานอยู่ทเี่ พียงร้อยละ 0.3 สาหรับผลกระทบจากกฎหมายผังเมืองใหม่ของกรุงเทพฯซึ่งจะมีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการคานวณค่าพื้นที่ใช้สอยอาคารทีส่ ามารถสร้างได้ (Floor Area Ratio) นัน้ จะไม่มผี ลกระทบ
ต่อพื้นที่ในเขตที่เป็ น Super Prime Location ในขณะที่พื้นที่อ่นื อาจส่งผลให้มีการแข่งขันมากขึ้นจากผลกระทบที่มีต่ อ
อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
โครงการในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ประกอบด้วย
ชื่อโครงการ

มิวนีค หลังสวน
Scope หลังสวน21

เจ้าของ

ปี ที่เปิ ดตัว ปี ที่คาดว่าจะแล้ว ราคาขายเฉลี่ย ความคืบหน้ า
เสร็จ
(บาทต่อตร.ม. )
การขาย
(ร้อยละ)
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลล
2559
ไตรมาส 4 ปี 2562
280,00019
9020

อปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั สโคป จากัด
(บริษทั เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชัน่ จากัด

2562

2566

17

490,000

1922

บทความบน estopolis.com ณ วันที่ 5 มิย 2560
บทความจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่อง “ฮาบิแททได้ลสิ ต์กรุ๊ปซอเธอบีส้ ท์ ุนญี่ป่ นุ ลุยคอนโดฯทองหล่อ 2 โครงการบุกขายทั ่วโลก”, วันที่
25 กรกฎาคม 2562
19
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 จากรายงานประจาปี ของบริษทั
20
ข้อมูลบน propholic.com ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
21
ข้อมูลบน thinkofliving.com ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
22
ข้อมูลบน prop2morrow.com ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
18

ส่วนที่ 5 - หน้า 7

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ชื่อโครงการ

28 ชิดลม
นิมติ หลังสวน
Tonson One
Residence

เจ้าของ

(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ
90)
บริษทั เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

TONSON

ปี ที่เปิ ดตัว ปี ที่คาดว่าจะแล้ว ราคาขายเฉลี่ย ความคืบหน้ า
เสร็จ
(บาทต่อตร.ม. )
การขาย
(ร้อยละ)

2559

2562

350,000

5623

2559

2562

315,900

9424

2562

ไตรมาส 2 ปี 2566

355,000

79

ในการประมาณการยอดขายนั น้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น เปรี ย บเที ย บกั บ อัตราดู ดซับ ของตลาดที่ อ ยู่ อ าศัย
(Absorption Rate) ของโครงการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ที่มีราคาขายใกล้เคียงกัน และถือเป็ นคู่แข่งของโครงการ
(ประกอบด้วยโครงการ Muniq Langsuan โครงการ 28 Chidlom และโครงการ 98 Wireless) ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดขายหลังการเปิ ดตัวโครงการ แต่ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ลักษณะการขายโครงการ
ของกลุ่ม Luxury Segment นัน้ จะมียอดขายสูงในช่วงเปิ ดตัวและช่วงทีโ่ ครงการใกล้เสร็จและหลังเสร็จแล้ว ในขณะทีช่ ่วง
ปี ก่อสร้างจะมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ต่อปี ไม่สูงนัก คือ เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 5.0 – 7.0 ต่อปี
นอกจากนี้ สาหรับโครงการ Tonson One Residence นัน้ ผู้บริหารไม่มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการมากนั ก
รวมถึงไม่มีการสร้างห้องชุดตัวอย่างเพื่อการส่งเสริมการขาย และโครงการมียอดขายหลังเปิ ดตัวโครงการที่สูง ทาให้
ผูบ้ ริหารมั ่นใจว่าหลังก่อสร้างเสร็จ โครงการจะสามารถปิ ดตัวได้ในเวลาอันสัน้ นอกจากนี้ ถ้าบริษทั ขายห้องทีเ่ หลือในช่วง
ที่โครงการใกล้ก่อสร้างเสร็จหรือหลังก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทจะสามารถขายได้ที่ราคาทีส่ ูงกว่าปั จจุบนั นอกจากนี้ กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายของ Luxury Segment อีกกลุ่ม คือ นักลงทุนต่างชาติ เช่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็ นต้น จะเริม่ เข้า มา
ในช่วงโครงการใกล้เสร็จหรือหลังแล้วเสร็จ

23
24

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 จากรายงานประจาปี ของบริษทั
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 จากรายงานประจาปี ของบริษทั

ส่วนที่ 5 - หน้า 8

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ประมาณการยอดขายทีเ่ หลือของโครงการ Tonson One Residence เป็ นดังนี้
2563
1 ห้องนอน
2 ห้องนอน
Penthouse
Duplex Penthouse
จานวนรวมสะสม
ร้อยละ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

63
79

1
1
65
81

65
81

1
1
67
84

67
84

1
1
69
86

69
86

1
1
71
89

2565
1 ห้องนอน
2 ห้องนอน
Penthouse
Duplex Penthouse
จานวนรวมสะสม
ร้อยละ

2564

2566

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

71
89

1
1
73
91

1
1
75
94

1
1
77
96

1
78
98

78
98

78
98

1
1
80
100

ประมาณการราคาขาย เป็ นดังนี้
(บาท/ตร.ม. )
2562A
1 ห้องนอน
332,028
2 ห้องนอน
337,627
Penthouse
449,020
Duplex Penthouse
452,335

2563
348,629
354,509
471,471
474,952

2564
366,061
372,234
495,044
498,700
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2565
384,364
390,846
519,796
523,635

2566
403,582
410,388
545,786
549,817

2567
423,761
430,907
573,075
577,307

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ในการประมาณการราคาขายนัน้ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยไม่มกี ารปรับราคาในช่วงทีโ่ ครงการ
ใกล้สร้างเสร็จหรือหลังสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งโดยปกติโครงการอาคารชุดจะมีการปรับราคาหลังสร้างเสร็จประมาณร้อ ยละ 30
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปกติ อย่างไรก็ดี ราคาขายทีป่ รับตัวเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 5.00 ต่อปี นัน้ มาจากการที่ โครงการที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกัน ทีม่ รี าคาขายใกล้เคียงกัน และถือเป็ นคู่แข่งของโครงการ (ประกอบด้วยโครงการ Muniq Langsuan
โครงการ 28 Chidlom และโครงการ 98 Wireless) มีอตั ราเฉลี่ยของการเพิม่ ขึน้ ของราคาที่ซ้อื ขายกันในช่วง 2-3 ปี ทผี่ ่าน
มาอยู่ในระหว่างร้อยละ 1.6-7.8 ต่อปี โดยราคาขายเฉลี่ยของทัง้ โครงการตามแผนการขาย จะเท่ากับ 376,896 บาท/ตร.
ม.
TONSON กาหนดแผนการชาระเงินของลูกค้าตามสัญญาจองและสัญญาจะซื้อจะขายของลูกค้า เป็ นดังนี้
ก่อนสร้างเสร็จ
หลังสร้างเสร็จ
เงินมัดจา
5%
25%
เงินดาวน์
20%
เงินโอน
75%
75%
แผนการก่อสร้างและประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้าง
ทีป่ รึกษาฯ ได้รบั แผนงานก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาจาก TONSON โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)
ต้นทุนงาน
มูลค่ารวม ใช้แล้ว
คงเหลือ
2562
2563
2564
2565
ค่าทีด่ นิ
972.35
972.35
ค่าออกแบบ ค่าทีป่ รึกษาและอื่นๆ
67.16
22.09 45.07
ค่าก่อสร้าง
774.97
6.28 144.58 239.71 356.87
ประมาณการความคืบหน้า (%)
0%
0%
18%
32%
46%

2566

31.29
4%

ประมาณการต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยอ้างอิง การ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารและข้อมูลจาก TONSON โดยค่าคอมมิชชันนั
่ น้ บริษทั ฯ ได้ทาสัญญากับบริษทั ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
แห่งหนึ่งเพื่อเป็ นผูใ้ ห้บริการจาหน่ายห้องชุดโดยมีค่าตอบแทนร้อยละ 2.50 ของราคาห้องชุด
ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ทัง้ โครงการ)
58.21 ล้านบาท
- ค่าคอมมิชชัน่ (ทัง้ โครงการ)
ร้อยละ 2.50*
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อปี )
1.0 ล้านบาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ร้อยละ 4.30 (รวม)
ภาษีเงินได้
ร้อยละ 20
ประมาณการแหล่งที่มาของเงิ นทุน
บริษทั ได้ทาสัญญากู้ยมื เงินกับธนาคารแห่งหนึ่งสาหรับวงเงินจานวน 1,242.0 ล้านบาท ทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยร้อ ยละ
5.3 เพื่อนามาใช้เป็ นค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้างและค่าพัฒนาโครงการ ปั จจุบนั ใช้วงเงินไปแล้วทัง้ สิน้ 677.0 ล้านบาท
บริษทั มีเงินกู้ยมื จากผูถ้ อื หุน้ อีกจานวน 40.0 ล้านบาท ทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 8.0 และคาดว่าจะกู้เพิม่ อีกจานวน
ประมาณ 65 ล้านบาท ทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยปั จจุบนั โดยเป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว กาหนดชาระเมื่อทวงถาม
ส่วนที่ 5 - หน้า 10

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
แหล่งเงินทุนทีจ่ ะนามาพัฒนาโครงการโดยรวมประกอบด้วย
เงิ นทุนที่ต้องการใช้ในโครงการรวม (ล้านบาท)
แหล่งเงิ นทุนรวม (ล้านบาท)
ค่าทีด่ นิ
972 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าออกแบบและก่อสร้าง
843 เงินกู้ธนาคาร-คงค้าง
ค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการ
120 เงินกู้ธนาคาร-วงเงินเหลือ
Sponsors’ Loans จากผูถ้ อื หุน้ สูงสุด
กระแสเงินสดของโครงการจากเงินมัดจา
และเงินดาวน์
รวม
1,935
รวม

310
677
565
145
538
2,235

สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัตราส่วนคิดลดที่ใ ช้ในการคานวณหามูล ค่าปั จจุ บนั สุทธิข องกระแสเงิน สดอิส ระของโครงการ Tonson One
Residence จะใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของโครงการ ซึ่งมีสูตรการคานวณ ดังนี้
WACC
โดยที่

=

D/V

=

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อเงินลงทุนทัง้ หมด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70

E/V

=

อัตราส่วนเงินลงทุนทีม่ าจากโครงการและผูถ้ อื หุน้ ต่อเงินลงทุนทังหมด
้
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 30

Kd

=

ต้นทุนเฉลี่ยของหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทัง้ หมด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.66 ต่อปี
เงิ นกู้
เงินกู้ธนาคาร
Sponsors’ Loans

Ke

โดยที่

(D/V)*Kd + (E/V)*Ke

=

Rf

=

Rm

=

จานวน
(ล้านบาท)
677
105
เฉลี่ย

ร้อยละ
87
13

ต้นทุนของหนี้ สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ย
5.30
8.00
5.66

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง ซึ่งมีสูตรการคานวณ ดังนี้
Ke
=
Rf + β( Rm – Rf )
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 30 ปี (อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีค่า
เท่ากับร้อยละ 2.03
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี โดย ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.23
ส่วนที่ 5 - หน้า 11

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
Beta (β) =

ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับโครงการของ Tonson คือโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับลักซ์ช ัวรี่
ถึง ซู เ ปอร์ ล ักซ์ ช ัวรี่ ประกอบด้ว ย ANAN AP RML SIRI SPALI SC MJD NOBLE เทีย บ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี (ทีม่ า: Reuters) โดยทีป่ รึกษาฯ นาค่า
Unlevered Beta ของบริษทั ข้างต้นมาหาค่าเฉลี่ย และทาการปรับค่าให้เป็ น Levered Beta
ของ TONSON ด้วยโครงสร้างทางการเงินและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของ TONSON
ซึ่ง สามารถคานวณค่ า เฉลี่ย Unlevered Beta ได้เ ท่ ากับ 0.68 และ Levered Beta ของ
TONSON ได้เท่ากับ 1.17 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระ
Levered Beta ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(D/E Ratio)
(βL)
ANAN
1.24
1.5
AP
1.40
1.0
RML
1.58
0.9
SIRI
1.23
2.1
SPALI
1.06
0.4
SC
0.78
1.5
MJD
0.68
1.9
NOBLE
0.77
2.3
ค่าเฉลี่ย Unlevered Beta
โครงสร้างเงิ นทุนของโครงการ (Project’s D/E)
ค่า Levered Beta ของ TONSON

Unlevered Beta
(βU)
0.56
0.77
0.94
0.45
0.80
0.36
0.27
0.27
0.55
2.33
1.58

ทัง้ นี้ จากสู ต รการค านวณและค่ าตั ว แปรต่ างๆ ที่น ามาใช้ ดัง กล่ า วข้ างต้ น จะได้ อ ัต รา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง (Ke) เท่ากับร้อยละ 16.58 และอัตราคิดลดโดยใช้ต้นทุน ทาง
การเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 8.15
ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ(1)
กระแสเงิ นสดจ่าย
เงินลงทุนโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2563
130.83

2564
142.74

2565
181.82

2566
2,062.57

2567
288.91

(143.87)
(10.12)
(12.44)

(238.55)
(20.75)
(12.44)

(355.13)
(34.28)
(12.44)

(31.14)
(9.51)
(12.44)

(7.98)
(7.25)

ส่วนที่ 5 - หน้า 12

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
หน่ วย : ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมโอนและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้
กระแสเงิ นสดสุทธิ
ของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ *(3)

2563

2564

2565

-

-

-

2566
(113.68)

2567
(13.08)

-

-

-

(156.30) * (2)

(20.55)

(35.60)

(128.99)

(220.04)

1,737.86

248.03

1,174.54

* หมายเหตุ: (1) กระแสเงินสดรับมาจาก เงินมัดจา เงินผ่อนดาวน์ และเงินโอน
(2) คานวณในปี ท่บี ริษทั สามารถรับรูร้ ายได้จากการขายได้ คือ เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จและเริม่ โอน
(3) คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของโครงการ
1,174.54
หัก หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยสุทธิ
(645.62)*
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
528.92
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
3,100,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
170.62
* หมายเหตุ:
งบภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TONSON ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจาก
โครงการ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 528.92 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 170.62 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TONSON ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจาก
โครงการ เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ Tonson One
Residence ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง มู ล ค่ ายุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ TONSON ในกรณี ที่ TONSON มีการดาเนิ น การ
โครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของ TONSON โดยวิธีหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการเป็ นวิธีการทีเ่ หมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น สามัญของ TONSON ในครัง้ นี้ เนื่องจากวิธีนี้ส ะท้อ นมูล ค่ ายุติธ รรมของหุ้นสามัญ ของ
TONSON ในกรณีที่ TONSON มีการดาเนินการโครงการตามแผนจนแล้วเสร็จ
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่
กับความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญ
ของ TONSON ทีป่ ระเมินได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ส่วนที่ 5 - หน้า 13

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นสามัญของ TONSON ที่ปรึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ ความไวของการประเมินมูล ค่ ายุติธรรมของหุ้น สามัญ ของ
TONSON เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TONSON ต่อการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางด้านการปรับราคาขายตลอดอายุ
โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ TONSON ด้วยวิธี
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการได้ดงั นี้
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)
1,139.05
1,174.54

มูลค่าหุ้น
(ล้านบาท)
493.42
528.92

มูลค่าต่อหุ้น
(บาท)
159.17
170.62

ปรับราคาขายขึน้ ร้อยละ 2.0 ต่อปี
ปรับ ราคาขายขึ้ น ร้ อ ยละ 5.0 ต่ อ ปี
(Base Case)
ปรับราคาขายขึน้ ร้อยละ 8.0 ต่อปี
1,212.47
566.85
182.86
การวิเคราะห์ความไวด้วยการปรับราคาขายในช่วงร้อยละ (3.00) - 3.00 ต่อปี นัน้ เนื่องมาจาก โครงการทีอ่ ยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน ทีม่ รี าคาขายใกล้เคียงกัน และถือเป็ นคู่แข่งของโครงการ (ประกอบด้วยโครงการ Muniq Langsuan
โครงการ 28 Chidlom และโครงการ 98 Wireless) มีอตั ราเฉลี่ยของการเพิม่ ขึน้ ของราคาที่ซ้อื ขายกันในช่วง 2-3 ปี ทผี่ ่าน
มาอยู่ในระหว่างร้อยละ 1.6-7.8 ต่อปี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัตราการเติบโตของราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่
หลังสวน ต้นสน และวิทยุ ตัง้ แต่ 2007-2017 ซึ่งมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของคอนโด Leasehold และ Freehold
ระหว่างร้อยละ 3.0 – 9.0 ต่อปี (โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 2 หน้า 17)
จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น สามัญของ TONSON โดยการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของราคาขายจะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ระหว่าง 493.42 ล้านบาท และ 566.85
ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 159.17 บาทต่อหุน้ และ 182.86 บาทต่อหุน้
5.5

สรุปผลการประเมิ นมูลค่า
จากการประเมิน มูลค่ ายุติธ รรมของหุ้น สามัญของ TONSON ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON ได้ดงั นี้
วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ูลค่าทางบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไร
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
309.46
99.83
457.48
147.57
238.74-269.18 77.01-86.83
528.92
170.62

ความเห็นของ
ที่ปรึกษาฯ
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการเป็ นวิธีการที่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ TONSON
สาเหตุทที่ ปี่ รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีข อง
TONSON ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ส่วนที่ 5 - หน้า 14

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ตลาด จึง อาจไม่ ส ะท้อ นถึง มู ล ค่ าที่แ ท้จ ริงของสิน ทรัพย์ หนี้ สิน และรายการส าคัญ ต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ ง ถึง ผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
สาเหตุที่ที่ปรึกษาฯ ไม่เลือกใช้วิธีมูลค่าปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการ
แสดงมูลค่าทางบัญชีของ TONSON หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สินทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของโครงการ
5.6

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลในด้านราคา
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ TONSON โดยทีป่ รึกษาฯ ซึ่งได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญ
ของ TONSON อยู่ที่ 170.62 บาทต่อหุ้น เทียบกับราคาซื้อขายตามที่ได้มีการเข้าทารายการทีร่ าคา 149.41 บาทต่อหุน้
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ มีความเหมาะสม

ส่วนที่ 5 - หน้า 15

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ส่วนที่ 6 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ ในส่วนที่ 1 “บทสรุปของผู้บริหาร” ของรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ฉบับนี้
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และ ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ปี่ รึกษาฯ ได้นาเสนอ
ไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้พิจารณาและ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐาน
ของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ

..........................................................
(นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร)
กรรมการผูจ้ ดั การและผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

ส่วนที่ 6 - หน้า 1

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : สรุปเอกสารและสัญญาที่สาคัญ
1. ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
หัวข้อ
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียด
สัญญาซื้อขายหุน้
ผูข้ าย : บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด โดยนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจ
กระทาการแทน
ผูซ้ ้อื : บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด
เรียกผูข้ าย และ ผูซ้ ้อื รวมกันว่า “คู่สญ
ั ญา”

การซื้อขายหุ้น

หุน้ ทีซ่ ้อื ขาย
ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนและข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้อื ตกลงซื้อหุ้นที่ซ้อื ขายจากผู้ขาย
และผูข้ ายตกลงขายหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้อื โดยมีผลเป็ นการโอนซึ่งกรรมสิทธิ ์ในหุ้นทีซ่ ้อื ขาย
ตลอดจนสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ซ้อื ขาย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิรบั เงินปั นผล จากผูข้ ายไปยังผูซ้ ้อื ในวันทีก่ ารซื้อขายหุน้ เสร็จสมบูรณ์
ภาระผูกพันในหุน้
เว้นแต่ภาระผูกพันทีผ่ ขู้ ายจะได้เปิ ดเผยไว้ต่อผูซ้ ้อื ระหว่างการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
และผูซ้ ้อื ได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะรับโอนมาพร้อมกับหุ้นทีซ่ ้อื ขาย
ภาระผูกพันใด ๆ ที่มีอยู่ในหุ้นที่ซ้อื ขาย หรือเกี่ยวข้องกับหุ้นทีซ่ ้อื ขาย ที่ผู้ขายก่อให้ เกิดขึน้
หรือยินยอมให้ก่อให้เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ของผูข้ ายหรือบุคคลภายนอกรวมถึงบริษทั ไม่ว่าที่
เกิดก่อนหรือหลังวันทีท่ าสัญญานี้ จะไม่โอนมายังผูซ้ ้อื

ราคาซื้อขาย

ผู้ ซ้ื อ ตกลงช าระราคาซื้ อ ขายหุ้น 220,000,000 (สองร้ อ ยยี่สิ บ ล้ า น) บาท คิ ด เป็ นหุ้ น ละ
ประมาณ 149.40 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ เก้าบาทสีส่ บิ สตางค์) (“ราคาซื้อขาย”) เพื่อตอบแทนการ
ซื้อขายหุน้

กาหนดเวลาสิ้ นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือวันอื่นใดตามทีค่ ู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงขยายออกไป แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่
เกิน 1 ปี นับจากวันกาหนดเวลาสิน้ สุดเดิม

เงื่อนไขบังคับก่อน

เงื่อนไขบังคับก่อนของผูซ้ ้อื
ผูซ้ ้อื จะมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องผูซ้ ้อื ณ วันทีก่ ารซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยการชาระ
ราคาซื้อขายแก่ผขู้ าย ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก
ประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก) ผูข้ ายได้รบั ความยินยอมอันจาเป็ น เพื่อการโอนหุน้ ทีซ่ ้อื ขายและการปฏิบตั ิการตาม
ข้อกาหนดแห่งสัญญานี้จากบริษทั และผูถ้ ือหุน้ อื่นทุกคน และได้ดาเนินการใด ๆ ทัง้
ปวงอันจาเป็ น เพื่อให้ผซู้ ้อื ได้เข้าถือสิทธิในหุน้ ทีซ่ ้อื ขายและสิทธิทเี่ กี่ยวข้องกับหุ้นที่
ซื้อขาย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการให้ผซู้ ้อื ได้รบั สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในหุ้น
เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ตามสัญญาร่วมทุน โดยให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคนลงนามในข้อตกลงยินยอมผูกพัน
(Accession Agreement) ตามแบบทีป่ รากฏในภาคผนวกของสัญญานี้
(ข)

คารับรองของผูข้ ายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันทีก่ ารซื้อขายเสร็จสมบูร ณ์
และผู้ขายมิได้ปกปิ ด หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งผู้ขายรู้
หรือควรรูว้ ่าอาจทาให้ความตามคารับรองของผูข้ ายกลายเป็ นไม่ถูกต้องหรือไม่เ ป็ น
จริง

(ค)

ผูข้ ายได้ส่งมอบสาเนาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ระบุรายการทางทะเบียนที่เกี่ยวข้อ งกับ
หุ้นในบริษัท ตัง้ แต่จดทะเบียนจัดตัง้ จนถึงปั จจุบนั โดยมีกรรมการผู้มีอานาจของ
บริษทั ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

(ง)

ผู้ข ายได้ส่ ง มอบสาเนาใบหุ้น ที่เ กี่ยวข้อ งกับหุ้น ที่ซ้ือขาย ตัง้ แต่ จ ดทะเบียนจัดตั ้ง
จนถึงปั จจุบนั

(จ)

ผูข้ ายได้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งหุน้ ทีซ่ ้อื ขายโดยชอบ ได้แก่ ตราสารการโอนหุ้น
ที่ผู้ขายรับโอนหุ้นมาจากผู้โอน หรือหลักฐานการชาระเงินค่าหุ้น กรณีได้หุ้นที่ซ้อื )
ขายมาโดยการซื้อหุ้นออกใหม่สาเนาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้นแสดงรายการการได้ม า (
ซึ่งหุ้นที่ซ้ือขายของผู้ขายและมีกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูก ต้ อ ง
และต้ น ฉบับใบหุ้นที่อ อกให้ในนามของผู้ขายโดยบริษัท และมีกรรมการบริษัทลง
ลายมือชื่อโดยถูกต้อง

(ฉ)

บริษัทได้รบั ความยินยอมจากสถาบันการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ อื
หุน้ และกรรมการของบริษทั เนื่องจากการโอนหุน้ ทีซ่ ้อื ขายภายใต้สญ
ั ญานี้

(ช)

บริษัทได้รบั ความเห็น ชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม )EIA) และ
ได้รบั ใบอนุ ญาตก่อสร้าง สาหรับโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยชอบ

(ซ)

ในระหว่างวันทีท่ าสัญญานี้จนถึงวันทีก่ ารซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มี เหตุการณ์ใด ๆ
เกิดขึ้น อันมีเหตุสมควรให้เชื่อว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการประกอบกิจการ สินทรัพย์ หนี้สิน หรือสถานะของ
บริษัท ไม่ว่าในทางการเงินหรือทางอื่น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของบริษทั ฯ โดยไม่คานึงว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวจะมีประกันภัยครอบคุลมหรือไม่กต็ าม

เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขาย
ผูข้ ายจะมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องผูข้ าย ณ วันทีก่ ารซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยทาและ
ส่งมอบตราสารและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้การโอนหุน้ ทีซ่ ้อื ขายให้แก่ผซู้ ้อื ก็ต่อเมื่อเงื่อนไข
บังคับก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

(ก)

ผูซ้ ้อื ได้รบั การอนุ มตั ิ และการให้ความเห็นชอบใด ๆ อันจาเป็ นแก่การทีผ่ ู้ซ้อื เข้าท า
สัญญานี้ ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้าที่ และการทาธุรกรรมใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้ ไม่ว่า
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว

(ข)

คารับรองของผู้ซ้อื ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
และผูซ้ ้อื มิได้ปกปิ ด หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งผูซ้ ้อื หรือ
ควรรู้ว่าอาจทาให้ความตามคารับรองของผู้ซ้อื กลายเป็ นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นจริง
ภายหลังจากการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

ในกรณีทเี่ งื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็จได้เนื่องจากเหตุทคี่ ู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดต้องรับผิด คู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายอาจเรียกให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต่ ้องรับผิดนัน้ ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
เข้าทาสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษากฎหมายเพื่อ
การตรวจสอบสถานะทางการเงินและการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย รวมถึงจัดทาร่าง
สัญญาและดาเนินการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องด้วย

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาโดยรวมมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจากบริษัทฯ
จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 47.50 ของ TONSON ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการสร้างผลกาไร ความต่อเนื่องของรายได้
และเสริมสร้างภาพลักษ์ให้แก่บริษทั ฯ นอกจากนี้ยงั มีความเหมาะสมทางด้านราคา อีกทัง้ มีการกาหนดเงื่อนไขบังตับก่อ น
ให้ TONSON ได้รบั ใบอนุญาตทีส่ าคัญ และการดาเนินการทางเอกสารต่างๆที่สาคัญ ซึ่งช่วยจากัดผลกระทบทีจ่ ะเกิดจาก
การเข้าทารายการในกรณีที่ TONSON ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตที่สาคัญ และในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อ นไข
บังคับก่อนได้ บริษทั ฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญานี้ได้
2. สัญญาร่วมทุนบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
หัวข้อ
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียด
สัญญาร่วมทุนบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
2. นายวันนิวตั ิ กิตเิ รียงลาภ
3. บริษทั แกรนด์คงิ จากัด
อันดับ 1-3 เรียกรวมกันว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้น A”
4. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
5. นายตัน ซิน กวาง จอห์นสัน
อันดับ 4-5 เรียกรวมกันว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้น B”

วันที่

เรียกทุกฝ่ ายรวมกันว่า “คู่สญ
ั ญา”
14 พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์ของสัญญา
ร่วมทุน

คู่สญ
ั ญามีความประสงค์เพื่อร่วมลงทุนและบริหารจัดการบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (“JVC”) เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนที่ดนิ
เอกสารแนบ 1 - หน้า 3

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold) บนทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 16480 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ เนื้อทีโ่ ดยประมาณ 385.3 ตารางวา ซึ่งถือ
ครองโดย JVC
โดยคู่สญ
ั ญามีความประสงค์เพื่อทาข้อตกลงเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุน้ และการ
บริหารจัดการ JVC
หน้ าที่ของคู่สญ
ั ญา

1. คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันระดมทุนเพื่อพัฒนาโปรเจคในรูปแบบของ เงินทุน เงินกู้ยมื
โครงการ และ/รายได้จากการขายห้องชุด เพื่อนามาใช้พฒ
ั นาโครงการสาหรับต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกผูใ้ ห้บริการหรือผูร้ บั จ้าง หรือ ทีป่ รึกษา
สารับโครงการ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ1
3. ภายหลังลงนามในสัญญา คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันกาหนดขอบเขตและความรับผิดชอบใน
2
การทางาน และค่าตอบแทนของแต่ละฝ่ าย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้
ของ JVC เพื่อเข้าทาสัญญาต่างๆ
4. คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะเสนอผูด้ ูแล (Supervisor) สาหรับงานประเภทต่างๆ ตามความ
รับชอบของคู่สญ
ั ญา
5. คู่สญ
ั ญาตกลงทีจ่ ะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถทีจ่ ะผลักดันธุรกิจและ
กาไรของ JVC ตามวัตถุประสงค์การทาธุรกิจของ JVC ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงสัญญา
ร่วมทุนบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัดฉบับนี้

โครงสร้างทุนและการถือ
หุ้นใน JVC

1. JVC มีเงินทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 3,100,000 หุน้
ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุน้ ซึ่งชาระแล้ว 100% โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
Shareholders

Number of Shares

Group A Shareholders
1. Mr. Titiwat Kuvijitsuwan

387,500

2. Mr. Wanniwat Kitireanglarp

387,500

3. Granking Company Limited

775,000

Group B Shareholders
4. Mr. Supachoke Panchasarp
5. Mr. Tan Chin Kwang Johnson
Total

1,472,500
77,500
3,100,000

2. ในกรณีที่ JVC ต้องการเงินทุนเพิม่ เติมเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ JVC คู่สญ
ั ญา
จะ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
▪ ให้ JVC เข้าทาสัญญาเพิม่ เงินกู้ยมื หรือ การจัดหาเงินทุนใดๆ ที่เป็ นการกู้ยมื
กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
▪ ให้กู้ยมื เงินแก่ JVC ในรูปของเงินกู้ยมื ผูถ้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
▪ ให้ JVC เพิม่ ทุนหากมีความจาเป็ นในจานวนสูงสุด 500,000,000 บาท โดย
คู่กรณีจะเพิม่ ทุนตามสัดส่วนทีต่ นเองถือหุน้ อยู่แต่เดิม
▪ อื่นๆ ทีค่ ู่สญ
ั ญาเห็นตามความเหมาะสม
3. ในกรณีทมี่ ีการเพิม่ ทุนแต่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเดิม
ของตนได้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายอาจสามาถดาเนินการได้ดงั นี้
▪ ใช้สทิ ธิเพิม่ ทุนสาหรับหุน้ ส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้สทิ ธิของคู่สญ
ั ญา และให้คู่สญ
ั ญาที่ผิด
สัญ ญาจ่ ายค่ าชดเชยในอัตราร้อ ยละ 10 ของราคาใช้สิท ธิของหุ้น เพิ่มทุนที่
ไม่ได้ใช้สทิ ธิ
▪ ให้กู้ยืมสาหรับ การใช้สิทธิเพิ่มทุ นส าหรับ คู่ สญ
ั ญาที่ไ ม่ไ ด้ใ ช้สิทธิเ พิ่ม ทุ น ใน
อัตราร้อยละ 15 โดยเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยต้องจ่ายภายใน 6 เดือน และ
คู่สญ
ั ญาที่ไม่ได้ใ ช้สิทธิเ พิ่มทุ นต้ องวางค้ าประกันหุ้น สั ดส่ ว นดัง กล่ าวพร้อ ม
เอกสารใบหุน้ ให้กบั คู่สญ
ั ญาทีใ่ ห้กู้
ในกรณีภายหลังการเพิ่มทุนแล้วกลุ่มผูถ้ อื หุน้ A หรือ B มีสดั ส่วนการถือหุน้ ต่ ากว่ าร้อย
ละ 50.00 ผูถ้ อื หุน้ ต้องให้กรรมการของฝ่ ายนัน้ ลาออก และกรรมการของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ที่
ถือหุน้ มากกว่าได้รบั การแต่งตัง้
ข้อจากัดการโอนหุ้น

ในกรณีที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดขายหุ้น จะไม่ขาย มอบหมาย หรือ โอน การกระทาการอื่นใด
เกี่ยวกับหุ้นระหว่างช่วงเวลาของสัญญาฉบับนี้ให้กับบุคคลภายนอก นอกจากเงื่อนไข
ดังนี้
▪ การขายระหว่างคู่สญ
ั ญา หรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้
▪ ได้รบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการ
▪ ขายโดยนายศุ ภโชค ปั ญ จทรัพ ย์ ให้ แ ก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน)
▪ ได้รบั อนุญาตตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณี ที่มีการซื้อ ขายกั บบุ ค คลภายนอก บุ คคลภายนอกผู้ซ้ือ หุ้น ต้ อ งปฏิบัติ ต าม
เงื่อนไขสัญญาฉบับนี้และทาสัญญาเพิม่ เติมเพื่อแทนทีผ่ ู้ขายหุ้นเดิม การขายหุ้นใดๆที่
ละเมิดข้อห้ามตามสัญญาฉบับนี้จะถือว่าเป็ นโมฆะ
สิ ทธิ ในการปฏิ เสธครัง้ แรก ในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญาทีจ่ ะขายหุน้ บางส่วนหรือทัง้ หมดให้บุคคลภายนอก คู่สญ
ั ญาทีจ่ ะขาย
หุ้นต้องเสนอขายหุ้น ให้กับคู่ส ัญญาอีกฝ่ ายก่อ นอย่ างเป็ นรายลักษณ์อ ักษร โดยระบุ
จานวนราคาและเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั จากผูซ้ ้อื บุคคลภายนอก
หมายเหตุ 1. ปั จจุบนั TONSON ได้ทาบันทึกข้อตกลงเพื่อความเข้าใจกับบริษทั ฯ บริษทั สีพ่ ระยาก่อสร้าง จากัด เพื่อให้
เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างในโครงการ โดยรับผิดชอบงานโครงสร้างอาคาร สถาปั ตยกรรม งานระบบภายใน
อาคาร
2. กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สองกลุ่มได้แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
- กลุ่ม A ดูแลเรื่องงานก่อสร้าง จัดซื้อ ออกแบบ การตลาดและการขาย
- กลุ่ม B ดูแลเรื่องบัญชีและการเงิน
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนโดยรวมมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากในกรณีที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น
จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ บริษทั ฯ จะได้สทิ ธิและหน้าทีต่ ามสัญญาร่วมทุนบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ในการ
บริหารจัดการบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่งสัญญาร่วมทุนดังกล่าวกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคู่สญ
ั ญาไว้โ ดยจะ
มีการร่วมพิจารณาในประเด็นสาคัญเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกฝ่ าย ทัง้ นี้ในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ ทุนหรือการให้เงิน
กู้ยืมแก่ TONSON คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายจะต้องดาเนินการตามสัดส่วนของตนเอง ทาให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตามสัดส่ ว น
โครงสร้างการถือหุน้ และการบริหารจัด การบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ไม่เกิดการพึง่ พิงหรือสร้างภาระให้ผู้ถือ
หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ในกรณีทมี่ กี ารขายหุน้ ให้แก่บุคคลภายนอก บริษทั ฯ จะได้รบั สิทธิในการพิจารณาก่อนการ
ขายให้กบั บุคคลภายนอก โดยมีการทาสัญญาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ก่อนการทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าทารายการเพื่อท าให้
ข้อตกลงมีการระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

2.

:
:
:
:

บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
19 กันยายน 2545
0107546000181
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19
ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.
: 1,123,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท (ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562)
: 1,123,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท (ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562)
: ลงทุนในบริษทั อื่น ๆ

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “A5”)” (เดิมชื่อบริษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน) (“RK”) และ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ) จัดตัง้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั ย่อยในลักษณะ Holding Company โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 กิจการ
มีทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 370,163,587 บาท ประกอบด้วยหุ้น สามัญจานวน 370,163,587 หุ้น โดยมี
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1.00 บาท โดยลงทุ น ในบริ ษั ท สิ ท ธารมย์ ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด ซึ่ ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ทจี่ งั หวัดอุดรธานี
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุ มตั ิการเข้าทารายการซื้อและ
รับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด (“AFH”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์) ถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ในราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดย ADAM จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่ง
ได้แก่บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ภายหลังจากการชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นของ บริษทั แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ้ง จ ากัด แล้ ว นายศุ ภโชค ปั ญ จทรัพ ย์ และบุ คคลตามมาตรา 258 จะได้ม าซึ่ง หุ้น ของ ADAM จ านวนไม่ เ กิน
516,972,765 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.04 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ ADAM และได้อนุมตั ริ ายการจาหน่ าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่หนุ้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 39,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเ วลลอปเมนท์ จากัด ให้แก่นายเกรียง
ไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129 ล้านบาท
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรีย ก
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว จานวน 1,123,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ (Par
Value) หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะ Holding Company มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“AFD”) ซึ่งเป็ นบริษทั แกน และบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด (“RR”) ซึ่ง
ทัง้ 2 บริษทั ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
โดยบริษัท ฯ ได้ท าการเปลี่ย นแปลงชื่อ และตัว ย่ อ จาก บริษัท อาดามัส อิน คอร์ ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)
(“ADAM”) เป็ น บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และทาการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลเมื่อวันที่ (“A5”) เมื่อวันที่ 17 พฤษภคม 2562
สรุปโครงสร้างของกิ จการ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
96.67%
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
99.99%
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
2.1 ความคืบหน้ าของการแก้ไขเหตุเพิ กถอน
จากการที่งบการเงินตรวจสอบประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ ปรากฏส่วนผู้ถือหุ้น มีค่าต่ ากว่ าศู นย์ และบริษัทฯ มี
สินทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) จึงทาให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยประกาศให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9 (6) (ง) และข้อ 9
(13) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษทั ฯ ได้แก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่
ในช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศขยาย
ระยะเวลาเพิม่ เติมให้แก่บริษทั ฯ ดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายได้ โดยให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ มีความคืบหน้ าในการด าเนิ น การให้มีคุ ณสมบัติ เ พื่อ กลับมาซื้อ ขายในไตรมาสที่ 3/2562 โดยมี
คุณสมบัตสิ าคัญ ดังนี้
1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่า ล้านบาท 50

จากงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้น จานวน
520.73 ล้านบาท
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้จากการพัฒนาโครงการ ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ
ประเภท
ทีต่ งั ้
สถานะโครงการ
โครงการภายใต้การบริหารงานของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1
ไวโอ แคราย 1 ห้องชุดพักอาศัย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ถนน พัฒนาแล้วเสร็จ
รัต นาธิ เ บศร์ ต าบลบาง (ห้องชุดรวม 125 ยูนิต
ก ร ะ ส อ อ า เ ภ อ เ มื อ ง คงเหลือ 22 ยูนิต)
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2
ไวโอ แคราย 2 ห้องชุดพักอาศัย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนน พัฒนาแล้วเสร็จ
รัตนาธิเบศร์ ตาบลตลาด (ห้องชุดรวม 122 ยูนิต
ขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี คงเหลือ 50 ยูนิต)
จังหวัดนนทบุรี
3
วนา เรสซิเดนซ์ บ้านเดีย่ ว
ถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า อยู่ระหว่างการพัฒนา
พระราม 9 - ศรี
แขวงสะพานสูง
เขต (บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง
นครินทร์
สะพานสูง
พัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการ
กรุงเทพมหานคร
บางส่วนแล้วเสร็จ คงเหลือ
63 หลัง)
โครงการภายใต้การบริหารงานของ บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
1
รชา บ้านช้าง 2 บ้านเดีย่ ว
ถนนบ้านช้าง ตาบลหมาก อยู่ระหว่างการพัฒนา
บ้านแฝด
แข้ง
อาเภออุดรธานี (บ้านพักอาศัยรวม 161 หลัง
จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการ
บางส่วนแล้วเสร็จ คงเหลือ
63 หลัง)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามงบการเงินรวมส าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
กัน ยายน 2562 จ านวน 301.17 ล้ านบาท มีกาไรสุ ท ธิ 19.12 ล้ านบาท ทัง้ นี้ ห ากพิจ ารณาเพีย งกาไรจากการ
ดาเนินงาน ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อ่นื บริษทั ฯ จะมีกาไร 14.66 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 10 ล้านบาท ทัง้ นี้
บริษัท ฯ ต้ อ งมีกาไรสุ ท ธิ ปีล่ าสุ ดก่ อ นยื่น คาขอไม่ ต่ ากว่ า 10 ล้ านบาท ส าหรับการจดทะเบีย นซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาทในปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอ รวมถึงมีกาไรสุทธิในระยะ 2-3 ปี
สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2561 จึงมีความ
เป็ นไปได้ในการกลับมาซื้อขายเพียงในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) โดยโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทฯ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2561 เป็ นต้นมา ซึ่งจะดาเนินการอย่ างต่ อเนื่ องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันต่อไป
3. การแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความคืบหน้าการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และ/
หรือผูบ้ ริหารมีรายละเอียดดังนี้
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
3.1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษท
ั และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ในกิจการ

ที่เ กี่ย วข้อ งกับการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ จ านวน บริษัท โดยมีน โยบายขจัดความขัดแย้ ง ทาง 5
ผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ดังนี้
(1) บริษท
ั เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด
ประกอบธุรกิจ ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ปรับปรุง ตกแต่ง เพื่อขาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าแตกต่ างกันกับของ
บริษทั ฯ
(2) บริษท
ั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ประกอบธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร ภายใต้โครงการบ้านจัดสรร สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ จังหวัดอุดรธานี
ปั จจุบนั คงเหลือ 9 หลัง ภายหลังจากการจาหน่ายบ้านทัง้ หมด ไม่มแี ผนทีจ่ ะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายในอีกต่อไป
(3) บริษท
ั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
(4) บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด ถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มิได้ประกอบ
ธุรกิจ
(5) บริษท
ั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวข้างต้น จะดาเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อาจขายหุน้ ของบริษทั ดังกล่าว หรือ ขายทีด่ นิ
ให้บริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารชาระเงินสดหรือใช้วธิ แี ลกหุน้ (Share swap) กับบริษทั ฯ การกาหนดเงื่อนไขต่ าง
ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง หรือเปรียบเทียบได้กับ
ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
3.2 นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ใน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 2 บริษัท โดยมีนโยบายขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ดังนี้
(1) บริ ษั ท ทริ ล เลี่ ย นแนร์ โฮลดิ้ ง จ ากั ด จดทะเบี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบนั ไม่มกี ารดาเนินธุรกิจใด ๆ
(2) บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการอาคาร
ชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จานวน 80 ยูนิต ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ากิจการ ตกลงราคาและเงื่อนไขในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท
ดังกล่าว จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น ใน
อนาคต
3.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ วันที่ 19 พฤศจิ กายน 2562 )
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษทั
2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
3. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ กรรมการ
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการ
5. นายวัลลภ ศรีไพศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 2 - หน้า 4

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
6. นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
7. น.ส.ศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 )
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
DBS BANK LTD
รวม
3. นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
5. นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
6. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
7. นายพุฒนิ ันทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
8. นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์
9. นายเสรี โอจรัสพร
10. นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
11. อื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
468,215,898
295,065,150
30,000,000

ร้อยละ
41.69
26.27
2.67
28.95
4.36
4.18
3.89
2.98
2.82
2.82
2.82
1.39
4.11
100.00

48,934,367
46,990,453
43,703,111
33,438,430
31,619,129
31,619,129
31,619,129
15,613,200
46,182,004
1,123,000,000

ที่มา: บริษทั ฯ

5.
5.1

สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้าน
ร้อยละ
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กู้ยมื ระยะสันแก่
้ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

60.19
15.53
14.81
790.86
881.40

4.13
1.07
1.02

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2562
(ตรวจสอบ)*
(สอบทาน)*
(สอบทาน)
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
บาท
86.51
17.19
34.10

5.27
1.05
2.08

7.40
3.31
-

54.24 913.34
60.45 1,051.14

55.62
64.01

70.69
81.40

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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3.40
1.52
-

7.14
44.90
35.14

0.41
2.55
2.00

32.45 1,472.39
37.37 1,559.57

83.63
88.58

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้าน
ร้อยละ
บาท
568.06
38.96
4.46
0.31
0.08
0.01
3.01
0.21
1.09
0.07
576.69
39.55

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากธนาคารที่มภี าระผูกพัน
ที่ดนิ รอการพัฒนา
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

1,458.08

หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระใน
หนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระในหนึ่ง
ปี
เงินกู้ยมื ระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
เงินกู้ยมื ระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

100.00 1,642.13 100.00

217.82 100.00 1,760.67 100.00

127.93
0.83

8.77
0.06

5.73
111.54
0.74

0.35
6.79
0.04

9.27
-

6.26
4.26 201.37
0.43

0.36
11.44
0.02

0.70

0.05

0.33

0.02

11.21

5.15 239.00

13.57

241.28

16.55

48.00
42.33

2.92
2.58

48.00
80.00

22.04 36.73 40.00

2.27

370.75

25.43

0.63
209.29

0.04
12.75

148.48

0.46
940.42
0.59

0.03
57.27
0.04

40.79
1.21
22.98

1,026.21
1,396.96

70.38 941.47
95.81 1,150.76

57.33
70.08

64.98
213.47

29.83 750.36
98.00 1,239.94

42.62
70.42

-

- 1,123.00

68.39

-

- 1,123.00

63.78

1.21
876.10
148.59
0.31

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1
บาท
หุ้นสามัญ 780,163,587 หุ้นมูลค่าหุ้นละ1บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2562
(ตรวจสอบ)*
(สอบทาน)*
(สอบทาน)
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
บาท
5.43 0.31
1.00
0.06
568.06 34.59
119.72 54.96 183.73 10.44
6.68
0.41
8.28 3.80
6.34
0.36
1.99
0.12
2.02 0.93
1.75
0.10
12.97
0.79
0.88 0.40
7.89
0.45
1.29
0.08
0.09 0.04
0.38
0.02
590.99 35.99
136.42 62.63 201.10 11.42

780.16
-

0.08
60.09
10.19
0.02

53.51 -
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-

-

2.52
0.14
68.17 489.58 27.81
18.73
0.20
0.01
- 749.26 42.56
0.56 10.55
0.89
0.05

780.16 358.17 -

-

-

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1
บาท
หุ้นสามัญ 370,163,587 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกิน (ต่า) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)*
(สอบทาน)*
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บาท
บาท
- 1,123.00 68.39
-

30 กันยายน 2562
(สอบทาน)
ล้าน
ร้อยละ
บาท
1,123.00 63.78

(0.06)

- (187.89) (11.44)
- (175.11) (10.66)
- 760.00 46.28
(0.00)
4.68
0.28

370.16 169.94
63.90 29.34 (187.89) (10.67)
- (175.11) (9.95)
434.06 199.28 760.00 43.17
4.68
0.27

(2.64)
(2.70)
63.82
61.12
1,458.08

(0.18) (283.86) (17.29)
(0.19) 480.81 29.28
4.38 10.55
0.64
4.19 491.37 29.92
100.00 1,642.13 100.00

(429.71) (197.28) (254.72) (14.47)
4.35 2.00 509.95 28.96
- 10.78
0.61
4.35 2.00 520.73 29.58
217.82 100.00 1,760.67 100.00

หมายเหตุ: *ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบั โอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุน้ กลุ่มบริษทั
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ เกินกว่ าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว และมี
อานาจควบคุมบริษัท จึงถือเป็ นการซื้อธุรกิจแบบย้อ นกลับ (Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ และได้จดั ทางบการเงินรวมสาหรับการซื้อธุรกิจแบบย้อ นกลับ
(Reverse Takeover)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุน

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561
(สอบทาน)*
ล้านบาท

30 กันยายน 2562
(สอบทาน)
ล้าน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

รายได้
246.95

99.12

198.30

98.66

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
0.80

0.32

2.09

98.54

2.15

0.70

2.30
0.46 0.57
81.17 100.00 305.63

0.75
100.00

216.88

70.96

24.90

8.15

1.04

ดอกเบี้ยรับ

1.41 1.74
1.38

รายได้อ่นื
รวมรายได้

301.17
79.30 97.70

0.55

0.60

0.30

249.13 100.00

201.00

100.00

205.83

143.39

71.34

ค่าใช้จ่าย
82.62

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

57.47 70.79
16.08

6.45

36.68

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

18.25
12.19 15.02
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งบกาไรขาดทุน

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ

ล้านบาท

ร้อยละ

34.94

14.03

29.32

14.59

-

-

5.06

2.52

11.15

4.48

255.84
26.89

127.29
13.38

268.00 107.58

497.17

247.35

(296.18)

(147.35)

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับ
งวด

(18.88)

(7.58)

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561
(สอบทาน)*

30 กันยายน 2562
(สอบทาน)
ล้าน
ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
29.55
9.67
17.69 21.79
7.49
2.45
20.08 24.74
107.43
278.82
91.23
132.35
26.81

8.77
(2.52)

(26.26) (32.35)
0.38

0.15

6.47

3.22

(18.49)

(7.42)

(289.71)

(144.14)

(7.69)
5.13 6.32
(21.13) (26.03) 19.12

(18.49)

(7.42)

(289.71)

(144.14)

19.12

6.26

(13.10) 19.23
(10.49)
(0.12)
(12.92)
(21.13)
(26.03) 19.12

6.29
(0.04)

(10.64) (13.10) 19.23
(10.49) (12.92)
(0.12)
(21.13) (26.03) 19.12

6.29

6.26

(21.13) (26.03)

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
(2.64)
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

(1.06)

(281.22)

(139.91)

(15.86)

(6.36)

(8.49)

(4.22)

(18.49)

(7.42)

(289.71)

(144.14)

(2.64)
(15.86)
(18.49)

(1.06)
(6.36)
(7.42)

(281.22)
(8.49)
(289.71)

(139.91)
(4.22)
(144.14)

(10.64)

6.26

(0.04)
6.26

หมายเหตุ: *ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบั โอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุน้ กลุ่มบริษทั
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว และมี
อานาจควบคุมบริษัท จึงถือเป็ นการซื้อธุรกิจแบบย้อ นกลับ (Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ และได้จดั ทางบการเงินรวมสาหรับการซื้อธุรกิจแบบย้อ นกลับ
(Reverse Takeover)
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
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สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่ วย

งวดปี สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
ระยะเวลาชาระหนี้
วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
%
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม
เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
เท่า
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
เท่า
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระทางการเงินต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
งวดปี สิ้นสุด
งวด 9 เดือนสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2561

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
30 กันยายน 2562

2.38
0.20
26.17
13.76
2.80
128.64

5.02
0.50
12.12
29.71
1.20
300.62

0.55
0.07
8.42
42.77
0.84
429.78

3.19
0.11
9.70
37.11
1.39
259.70

16.65
(7.58)
(7.42)
(17.64)

27.69
(20.07)
(144.14)
(104.87)

27.54
(32.35)
(26.03)
(64.54)

27.99
8.77
6.26
3.78

(1.94)
(4.31)
0.26

(18.69)
(49.31)
0.13

(2.52)
(5.55)
0.10

1.12
5.30
0.18

0.96
22.86
20.76

0.70
2.34
2.11

0.98
49.05
30.33

0.70
2.38
1.99

(2.69)

(12.02)

(2.31)

2.58

6. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
6.1 ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
บริษทั ฯ มีรายได้ในปี 2560 – 2561 และงวด 9 เดือนปี 2562 จานวน 249.13 ล้านบาท 201.00 ล้านบาท และ
305.63 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ พัฒนาโดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึ่งในปี
2560 - 2561 และงวด 9 เดือนปี 2562 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 246.95 ล้านบาท 198.30 ล้านบาท และ
301.17 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 48.64 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.70 จากปี
2560 เนื่องจากจานวนห้องชุดพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 ทีล่ ดลง และบริษทั ฯ เพิง่ เริม่ รับรูร้ ายได้จาก
โครงการบ้านจัดสรร คือ โครงการ รชยา บ้านช้าง 2 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขณะทีย่ งั ไม่สามารถรับรูร้ ายได้จากโครงการ
วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์
สาหรับงวด 9 เดือนปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันในปี ก่อน 221.87 ล้านบาท หรือร้อยละ
279.78 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการรับรูร้ ายได้โครงการบ้านจัดสรร รชยา บ้านช้าง 2 และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ซึ่ง
เริม่ รับรูร้ ายได้ในปี 2562 และการจาหน่ ายห้องชุดทีเ่ หลือในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2
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ค่าใช้จ่าย
ในปี 2560 – 2561 และงวด 9 เดือนปี 2562 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ 268.00 ล้านบาท 497.17 ล้านบาท และ
278.82 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์คดิ เป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของรายได้รวม
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 143.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็ นจานวน 62.44 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 30.34 ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทลี่ ดลง ขณะทีต่ ้นทุนในการจัด
จาหน่ายเพิม่ เป็ น 36.68 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 20.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.15 จากการส่งเสริมการขายของ
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ซึ่งยังไม่รบั รูร้ ายได้ในปี ดงั กล่าว
นอกจากนี้ในปี 2561 บริษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย 5.06 ล้านบาท จากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนต์ จากัด ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 15.73 ล้านบาท จาก
การกู้ยมื เพื่อซื้อทีด่ นิ อีกทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ 255.84 ล้านบาท จากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แอส
เซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งบริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 752.84 ล้านหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ ส่งผลให้ภายหลังการรับโอนกิจการผูถ้ อื หุน้ ของ AFH เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
โดยถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้วและมีอานาจควบคุมบริษทั ฯ จึงถือเป็ นการซื้อธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ (Reverse Takeover) และคิดค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจโดยคานวณจากส่วนต่างของมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีท่ า
รายการ (22 ธันวาคม 2561) ของ AFH และบริษทั ฯ ซึ่งมีมูลค่า 258.75 ล้านบาท และ 2.91 ล้านบาท ตามลาดับ
ในงวด 9 เดือนปี 2562 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 216.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันในปี ก่อน
จานวน 159.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 277.42 ล้านบาท และมีต้นทุนในการจัดจาหน่ ายเพิม่ ขึน้ เป็ น 24.90 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันในปี ก่อน 12.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.11 ตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้
โดยเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายและโอนบ้านพักอาศัยในโครงการ รชยา บ้านช้าง 2 และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์
นอกจากนี้ ในงวด 9 เดือนปี 2562 บริษทั ฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ มากขึน้ เป็ น 29.55 ล้านบาท ซึ่งเพิม่
จากงวดเดียวกันในปี 2561 เป็ นจานวน 11.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.64 โดยมีสาเหตุหลักจากจานวนพนักงานบริษทั ฯ
ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ และค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีต่ ้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ มีจานวน 7.49 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันในปี ก่อน 12.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 21.92 เนื่องจากบริษทั ย่อยมีการพัฒนาโครงการวนา 2
ทาให้ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยมื เพื่อโครงการดังกล่าวถูกรับรูเ้ ป็ นต้นทุนการกู้ยมื
และจานวนเงินกู้ยมื ของโครงการอื่นที่
ลดลงทาให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามลาดับ
กาไรสุทธิ
ปี 2560 – 2561 และงวด 9 เดือนปี 2562 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 18.49 ล้านบาท 289.71 ล้านบาท และมีผล
กาไรสุทธิ 19.12 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2561 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนถึง 271.21 ล้านบาท
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจจานวน 255.84 ล้านบาท จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพื่อชาระราคาการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด และผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามรายละเอียดที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น
สาหรับงวด 9 เดือนปี 2562 นัน้ บริษทั ฯ กลับมามีผลกาไรสุทธิ 19.12 ล้านบาท จากการรับรูร้ ายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายและการบริหาร ประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่
ลดลง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
6.2
6.2.1

ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2560 สิน้ ปี 2561 และ ณ 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 1,458.08 ล้านบาท 1,642.13 ล้าน
บาท และ 1,760.67 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 184.04 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.62 จากปี 2560
โดยสาเหตุหลักมาจากมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 169.74 ล้านบาท
ณ 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 จานวน 508.43 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักจากมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 559.05 ล้านบาท จากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ 2 และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นทีเ่ พิม่ ขึน้ 27.71 ล้านบาท ขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 79.37 ล้านบาท
หนี้ สิน
ณ สิน้ ปี 2560 สิน้ ปี 2561 และ ณ 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 1,396.96 ล้านบาท 1,150.76 ล้าน
บาท และ 1,239.94 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2560 เป็ นจานวน 246.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 17.62 โดยมีสาเหตุหลักจากการเรียกชาระทุนเพิม่ ของบริษทั แอทเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และการชาระคืน
เงินกู้ยมื จาก Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.62 ล้านบาท ซึ่งเป็ นอดีตผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจานวนดังกล่าวเพื่อนาไปชาระค่าซื้อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในขณะนัน้ (บริษทั ฯ ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวแล้วทัง้ หมดในปี 2561)
นอกจากนี้บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่นเพิม่ ขึน้ 48.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจปกติ และมีเงินกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ 64.32 ล้านบาทจากการรับโอนกิจการ
ณ 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 เป็ นจานวน 89.18 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 7.75 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าในการขายอสังหาริมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ในระหว่างงวด
บริษทั ฯ มีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น 48.00 ล้านบาท และมีเงินกู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่งปี เพิม่ ขึน้ 238.67 ล้านบาท
6.2.2

6.2.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2561 และ ณ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 61.12 ล้านบาท 491.37
ล้านบาท และ 520.73 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็ น 1,123 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ 752.84 ล้าน
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจากัดอันเนื่องจากการซื้อและรับโอน
กิจการทัง้ หมดจากบริษทั แอทเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด (AFH) ทัง้ นี้ในการจัดทางบการเงินสาหรับการซื้อธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ (Reverse Takeover) มูลค่าทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมมีค่าเท่ากับผลรวมของมูลค่าทุนชาระ
แล้วของ AFH ซึ่งเท่ากับ 501.25 ล้านบาท และต้นทุนการรวมธุรกิจ (ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ AFH ณ วันทารายการ)
จานวน 258.75 ล้านบาท จึงทาให้มูลค่าทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 760.00 ล้านบาท โดยมี
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ เป็ น 187.89 ล้านบาท และมีส่วนปรับปรุงจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (187.89) ล้าน
บาท
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ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 491.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 430.25 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 703.94 จากปี 2560 โดยมีขาดทุนสะสม 283.86 ล้านบาท เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แอสเซท
ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด
ณ 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 เป็ นจานวน 29.36 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.98 จากการดาเนินงานทีม่ ผี ลกาไรสุทธิ ทาให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมทีล่ ดลง 29.14 ล้านบาท
7 ภาวะอุตสาหกรรม
7.1
ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไ ทยมีมูล ค่า คิดเป็ นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จึงมีส่ ว น
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรวม ทาให้มีเม็ดเงินหมุ นเวียนในระบบจ านวนมาก เกิดการจ้างงานและรายได้
เพิม่ ขึน้ พร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เป็ นต้น อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไปประกอบด้
่
วย 3 ประเภทหลัก คือ ที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีสดั ส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ที่มา: World Bank) ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเน้นทาตลาดในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจาก
กฎหมายไทยอนุญาตให้ต่างชาติเข้าซื้อและถือครองกรรมสิทธิ ์ได้เฉพาะโครงการอาคารชุด แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของพืน้ ที่
ขายทัง้ หมดของอาคารชุ ดนั น้ ส่ ว นอสัง หาริม ทรัพย์ ประเภทอื่นชาวต่างชาติส ามารถถือ ครองได้ใ นบางประเภทแต่มี
เงื่อนไขข้อจากัดอยู่มาก
ตลาดที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยที่อยู่อ าศัย ปลูกสร้างเอง (Self-Built Housing) และที่พฒ
ั นาโดยผู้ประกอบการ
(Housing Project) โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2556-2560 ประมาณร้อยละ 60 - 70
ของจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างใหม่ทงั ้ ประเทศ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยทีพ่ ฒ
ั นาในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล และมีมูลค่าตลาดรวม
เฉลี่ยปี ละกว่า 4 แสนล้านบาท13 ในปี 2561 ทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่าร้อยละ 80 เป็ นโครงการที่
พัฒนาโดยผูป้ ระกอบการ (Housing project) โดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ (ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) และบริษัท
ในเครือ ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ทัง้ ในด้านจานวนยูนิตและมูลค่าตลาด25 เนื่องจากผูป้ ระกอบการราย
ใหญ่มีความสามารถในการบริหารต้นทุนได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายกลาง-เล็ก เช่น มีการซื้อที่ดินสะสมไว้ต่อเนื่องทาให้
ทีด่ นิ รอการพัฒนา (Land Bank) ในมือมีมากและมีต้นทุนการพัฒนาโครงการต่ากว่า อีกทัง้ สามารถพัฒนาที่ดนิ พร้อ มกัน
หลายโครงการทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี้ยงั มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ ท า
ให้ได้รบั ความเชื่อถือจากผูบ้ ริโภค
นั บ ตัง้ แต่ ปี 2551 เป็ น ต้ น มาจ านวนที่อ ยู่ อ าศัย ใหม่ ใ นกรุ ง เทพฯ และปริม ณฑลประเภทโครงการแนวสู ง
(คอนโดมิเนียม) กลับมามีสดั ส่วนสูงกว่าโครงการแนวราบ (บ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์) โดยโครงการคอนโดมิเนียมมีครอง
ส่วนแบ่งตลาดคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยเกือบร้อยละ 70 ของจานวนทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ทงั ้ หมด ซึ่งเป็ นผลจากราคาทีด่ ินในทาเลที่
มีศกั ยภาพปรับขึ้น ต่อ เนื่อ งและมีพื้นที่เหลือ น้อย ประกอบกับมีการขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า ( MRT และ BTS) ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ภาพแสดงสัดส่วนทีอ่ ยู่อาศัย Low-Rise และ High-Rise ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย)

บ้านเดีย่ ว
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลักทีข่ ยายออกไปรอบนอกเมืองในช่วงปี 2546 - 2547 ทาให้ตลาดบ้านเดี่ย ว
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตามแนวถนนเส้นทางใหม่ อย่างไรก็ตาม การเปิ ดโครงการใหม่ทเี่ ร่งตัวขึน้ มากกว่าความ
ต้องการ เป็ นผลให้บ้านเดีย่ วมีอุปทานคงค้างสะสมต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2548 และอยู่ในระดับสูงในปั จจุบนั โดยในปี 25482560 มีอตั ราการดูดซับ (Absorption rate) ทรงตัวที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 25 ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับ ในปี 2546 ซึ่งเป็ น
ช่วงเฟื่ องฟูของตลาดบ้านเดีย่ วและมีอตั ราดูดซับเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 64
ในปี 2561 ผูป้ ระกอบการเปิ ดขายโครงการบ้านเดีย่ วจานวน 11,071 ยูนิต (คิดเป็ นร้อยละ 9.4 ของจานวนทีอ่ ยู่
อาศัยเปิ ดใหม่ทงั ้ หมด) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.3 YoY โดยราคาเฉลี่ยต่อยูนิตสูงถึง 9.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.9 จากปี
2560 ผลจากในปี 2561 ผูป้ ระกอบการเปิ ดขายโครงการบ้านเดีย่ วทีร่ ะดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท/ยูนิตคิดเป็ นสัดส่ว น
ร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ของจานวนยูนิตเปิ ดขายในปี 2560 เพื่อเน้นลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง (Niche market)
สาหรับกลุ่มทีม่ กี าลังซื้อสูงซึ่งต้องใช้เวลาในการขาย ส่งผลให้จานวนยูนิตขายได้ทงั ้ ปี อยู่ที่ 12,610 ยูนิต ลดลงร้อยละ 1.3
YoY โดยยูนิตที่ขายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 5-10 ล้านบาท/ยูนิต ส่วนจานวนยูนิตเหลือขายสะสมอยู่ที่ 35,432 ยูนิต
ลดลงร้อยละ 4.2 YoY
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ภาพแสดงตลาดบ้านเดีย่ วในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก AREA, REIC)

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทาให้ตลาดทาวน์เฮ้าส์ เ ป็ นที่ต้องการเพื่อทดแทนบ้ านเดี่ย วที่มีร าคาสูง ในช่ว งปี
2545-2547 จึงมีโครงการทาวน์เฮ้าส์เกิดขึ้นจานวนมาก อย่างไรก็ตามอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความ
ต้ อ งการเติบโตช้ากว่ า ส่ ง ผลให้จ านวนยูนิ ตเหลือ ขายสะสมเพิ่มสู ง ขึ้น ตัง้ แต่ปี 2548 ผนวกกับในช่ ว ง 10 ปี ที่ผ่ านมา
(2551-2560) ความนิ ย มทาวน์ เ ฮ้าส์เ ริ่ม ลดลงและยัง ต้อ งแข่ง ขันกับโครงการ คอนโดมิเ นี ย มตามแนวรถไฟฟ้ า (City
condo) ที่มีข้อได้เปรียบด้านราคาและทาเลทีส่ ะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมือง ส่งผลให้อตั ราการดูดซับของ
ทาวน์เฮ้าส์ทรงตัวทีร่ ะดับเฉลี่ยร้อยละ 34 (ลดจากช่วงเฟื่ องฟูของตลาดทาวน์เฮ้าส์ปี 2545-2549 ซึ่งมีอตั ราดูดซับเฉลี่ย
สูงถึง 56%) อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาโครงการทาวน์ เ ฮ้าส์ที่เน้ นกลุ่ม ลู ก ค้ า
ระดับบนที่มีกาลังซื้อสูงในระดับราคาขายมากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนมากเป็ นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน้ ขึ้นไป ตัง้ อยู่ในทาเล
รอบเมืองชัน้ ในและไม่ไกลจากรถไฟฟ้ า เช่น พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ ยานนาวา และลาดพร้าว เป็ นต้น พร้อมกับพัฒนา
โครงการทาวน์เฮ้าส์ตามซอยแยกย่อยต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถไฟฟ้ าที่ราคา ยูนิตละ 2-3 ล้านบาท
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงมา
ปี 2561 ทาวน์เฮ้าส์เปิ ดขายใหม่อยู่ที่ 31,717 ยูนิต (สัดส่วนร้อยละ 27 ของจานวนที่อยู่อาศัยเปิ ดใหม่) ลดลง
ร้อยละ 10.6 YoY แต่ราคาเฉลี่ยต่อ ยูนิตอยู่ที่ 2.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.7 จากปี 2560 โดยจานวนยูนิตทีข่ ายได้อยู่
ที่ 31,066 ยู นิ ต เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 12.8 YoY เนื่ อ งจากมีอุ ปสงค์ จ ากกลุ่ ม ลู กค้าที่ต้ อ งการอยู่ อ าศัย บ้ านแนวราบท าเลที่
สามารถเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถไฟฟ้ าได้สะดวก ส่งผลให้มยี ูนิตเหลือขายสะสมอยู่ที่ 63,222 ยูนิต เพิม่ ขึน้ เพียงร้อย
ละ 1.0

ภาพแสดงตลาดทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก AREA, REIC)
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียมเป็ นทีน่ ิยมและมีการพัฒนาโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2550 ผลจาก 1) การพัฒนา
แนวเส้นทางรถไฟฟ้ าและ ส่วนต่อขยายทีเ่ ชื่อมโยงการคมนาคมให้สะดวกมากขึน้ 2) พฤติกรรมการอยู่อาศัยทีเ่ ปลี่ยนจาก
บ้านแนวราบเขตชานเมืองมาอยู่อาศัยในเมือง เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3) สังคมไทยมีรูปแบบ
ครอบครัวเดี่ยวทีม่ ขี นาดเล็กลง และ 4) ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัย ย่านใจกลางเมืองมีจากัดและราคาสูง ปั จจัย
ข้างต้นทาให้ผปู้ ระกอบการหันมาลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อตอบรับความต้องการที่มมี ากขึ้น สะท้อนจากอุปทาน
คอนโดมิเนียมเข้าสู่ตลาดมากกว่า 50,000 ยูนิตต่อปี โดยมีอุปสงค์รองรับจากผูซ้ ้อื 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูซ้ ้อื เพื่ออยู่อาศัยจริง
มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 60 และ 2) ผูซ้ ้อื เพื่อลงทุนทัง้ การปล่อยเช่าระยะยาว (ร้อยละ 25 - 30) และเก็งกาไร (ร้อยละ 10
- 15) นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังกาหนดให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อและถือกรรมสิทธิ ์เป็ นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ขายทัง้ หมดของอาคารชุดนัน้ ส่งผลให้คอนโดมิเนียมมีอตั ราดูดซับที่สูงกว่าบ้านแนวราบมา
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2551-2560) อัตราดูดซับของคอนโดมิเนีย มเฉลี่ย อยู่ที่ ร้อยละ 49.8 สูงกว่ า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.8 ของบ้านเดีย่ วและร้อยละ 34.0 ของทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในช่วงปี 2557-2560 ตลาดคอนโดมิเนียมเริม่ ชะลอลงบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มราคาระดับกลางลงมา (ไม่เกิน 3 ล้าน
บาท) ผลกระทบจากปั ญ หาหนี้ ครัว เรือ นที่อ ยู่ ใ นระดับสู ง และเศรษฐกิจ ฟื้ นตัว ช้าท าให้ผู้ซ้ือ ในกลุ่ ม ดัง กล่ าวมี ค วาม
ระมัดระวังการใช้จ่าย รวมถึงชะลอการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมออกไป ส่วนคอนโดมิเนียมระดับบนยังสามารถขายได้
และเป็ นทีต่ ้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ กี าลังซื้อสูง
ปี 2561 คอนโดมิเนียมเปิ ดใหม่มจี านวนสูงสุดในรอบ 4 ปี ที่ 74,380 ยูนิต (สัดส่วนร้อยละ 63 ของทีอ่ ยู่อาศัยเปิ ด
ใหม่) เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 16.9 YoY ด้านราคาเฉลี่ยอยู่ที่ยูนิตละ 4.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.7 YoY ส่วนหนึ่งเป็ นผล
จากการขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าออกสู่พนื้ ทีร่ อบนอกมากขึน้ ได้แก่ สายสีชมพู (ช่วงแคลาย-มีนบุร)ี สายสีเหลือง (ช่วง
ลาดพร้าว-สาโรง) และสายสีสม้ (ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม-มีนบุร)ี หนุนความต้องการคอนโดมิเนียม เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังเป็ น
ผลจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ ามากขึน้
ในช่วง 1-2 ปี ทผี่ ่านมา เนื่องจากราคาทีถ่ ูกกว่าประเทศอื่นๆ (เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย) และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเป็ นที่พอใจของ นักลงทุนจีน สะท้อนจากมูลค่าเงินโอนเพื่อซื้ อที่อยู่อาศัยจากชาวจีนและฮ่องกงสูงเกือบ 40,000
ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 ถึงร้อยละ 65.9 และ คิดเป็ นร้อยละ 11.9 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ ์ของอาคารชุดทัง้
ประเทศ (ที่มา: BOT) ส่งผลให้จานวนยูนิตขายได้อยู่ที่ 69,352 ยูนิต เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 22.5 YoY ขณะที่จานวนยู นิ ต
เหลือขายอยู่ที่ 81,818 ยูนิต เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงที่ ร้อยละ 6.5 YoY อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการดู ดซั บ
(Absorption rate) ทีค่ ่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 46) ทาให้คาดว่าจะสามารถระบายอุปทานคงค้างได้เร็วกว่าที่อยู่อ าศัย
แนวราบในระยะต่อไป

ภาพแสดงตลาดคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก AREA, REIC)
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ราคาทีอ่ ยู่อาศัย
ราคาที่อยู่อ าศัยโดยรวมในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภท ดัชนีราคาคอนโดมิเนี ยมปรับขึ้น มากที่สุ ด อยู่ ที่
180.9 (ร้อยละ 6.6 YoY) ส่วนดัชนีราคาบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ 138.9 (ร้อยละ 6.0 YoY) และ 149.9 (ร้อยละ 6.2
YoY) ตามลาดับ สอดคล้องกับการเปิ ดตัวของโครงการใหม่ซ่งึ ส่วนใหญ่เน้นทีอ่ ยู่อาศัยกลุ่มตลาดกลาง-บนเป็ น หลักและ
ทาเลตามแนวรถไฟฟ้ าทีม่ รี าคาต้นทุนทีด่ ินสูง ส่งผลให้ราคาทีอ่ ยู่อาศัยขยับขึน้ ตามไปด้วย สาหรับราคาทีด่ นิ ในกรุง เทพฯ
และปริมณฑลปรับเพิ่มขึ้นไม่ มากนักอยู่ที่ 175.9 (ร้อยละ 2.4 YoY) เนื่องจากมีการเร่งตัวมากแล้วในช่วงก่อนหน้า (ปี
2557-2559 เพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 9.7 ต่อปี หลังมีการขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า)
ภาพแสดงดัชนีราคาของทีอ่ ยู่อาศัย
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก ธปท.)

7.2

แนวโน้ มธุรกิ จที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2562 - 2564
ปี 2562 คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะทรงตัวหรือเติบโตชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2561
ซึ่งเป็ นผลจากการเทียบฐานสูง ในปี ก่อนหน้าและปั จจัยท้าทายที่เพิ่มขึน้ อาทิ หลักเกณฑ์ใหม่ในการกากับดูแลสินเชื่อ
เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยที่เข้มงวดมากขึ้น (LTV ratio) ทาให้ผบู้ ริโภคต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ การบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลต้นปี 2563 อาจจะทาให้ที่ดินมีการซื้ อขายเปลี่ย นมือ เพื่อพัฒ นาโครงการที่อยู่อ าศัยมากขึ้น
ส่งผลต่ออุปทานคงค้างให้ยงั อยู่ในระดับสูงต่อไปตลอดจนกาลังซื้อจากลูกค้าต่างชาติมีแนวโน้มชะลอลง โดยเฉพาะจีน
อาจถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปั จจัยเหล่านี้อาจกระทบต้นทุนการดาเนินธุรกิจ ความเชื่อมั ่นในการลงทุ นของ
ผู้ประกอบการและการตัดสินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามคาดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้า
ระดับบนจะเติบโตได้ดตี ่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มี กาลังซื้อสูง สาหรับปี 2563-2564 คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัย จะ
ปรับดีขน้ึ ตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งได้แรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ช่ วย
สร้างความเชื่อมั ่นแก่ผู้ประกอบการ และกระตุ้นความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยให้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะโครงการตามแนวรถไฟฟ้ า
นอกจากนี้การเข้ามาลงทุ นของกลุ่มทุ นต่างชาติในด้านต่ างๆ รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในไทย ทาให้ความ
ต้องการทีอ่ ยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าต่างชาติในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลมีมากขึน้
การเปิ ดตัวโครงการใหม่ในปี 2562-2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1-3 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็ นโครงการ
จากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ โดยโครงการคอนโดมิเนียมยังเป็ นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนตลาด รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์
และบ้านเดีย่ ว อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มเพิม่ สัดส่วนโครงการบ้านแนวราบมากขึน้ เพื่อรักษาอัตรากาไรของ
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ธุ ร กิจ เนื่ อ งจากจะมีการรับรู้ร ายได้เ ร็ว กว่ า (ประมาณ 3 - 6 เดือ น) และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ความต้ อ งการซื้อ จริง (Real
demand) นอกจากนี้ กาลังซื้อจากกลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียมส่วนหนึ่งอาจหายไปหลังมาตรการ คุมเข้มสินเชื่อ (กาหนด
LTV สัญญาที่ 2 และ 3) มีผลบังคับใช้ ทัง้ นี้คาดว่าผูป้ ระกอบการจะเน้นทาตลาดในกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน-บนซึ่งมีกาลัง
ซื้อ ขณะที่ลูกค้าระดับกลางล่าง-ล่าง (ต่ ากว่า 3 ล้านบาท) ยังคงเผชิญปั ญหาหนี้ครัวเรือน ประกอบกับตลาดที่อยู่อาศัย
ระดับราคาดังกล่าวมีอุปทานคงค้างสูงถึงประมาณร้อยละ 53 ของจานวนทีอ่ ยู่อาศัยคงค้างทัง้ หมด
พืน้ ทีบ่ ริเวณใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ
พื้นที่บริเวณ สีลม สาทร ถนนพระรามที่ 4 เพลินจิต ถนนวิทยุ อโศก และ สุขุมวิท ที่มีความสะดวก ในการ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้ าทัง้ 2 ประเภท (BTS/ MRT) และทางพิเศษยกระดับ อีกทัง้ มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มาก ราคาที่อยู่
อาศัย จึง สู ง กว่ าโซนอื่น ๆ ปั จ จุ บัน โครงการส่ ว นใหญ่ เป็ น คอนโดมิเ นีย มระดับ High-end ซึ่ง เป็ น ที่ส นใจของนักลงทุน
ต่างประเทศ โดยอัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียม อยู่ทรี่ อ้ ยละ 49.4
ภาพแสดงจานวนอุปสงค์ อุปปทาน ของทีอ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก AREA)

พืน้ ทีบ่ ริเวณราชดาริ-หลังสวน-วิทยุ
จากการวิเคราะห์ TerraBKK Research ได้แยกวิเคราะห์คอนโดมิเนียม Leasehold และ Freehold ในย่าน ราช
ดาริ-หลังสวน-วิทยุ พบว่าหากเป็ นโครงการ Freehold จะมีอตั ราการเติบโตของราคาคอนโดมิเนียม (Cap Gain) ประมาณ
ร้อ ยละ 6-12 ต่ อ ปี ในขณะที่โ ครงการ Leasehold ที่เ หลือ สัญ ญาเช่ ามากกว่ า 20 ปี จะมีอ ัต ราการเติบโตของราคา
คอนโดมิเนียม (Cap Gain) ประมาณร้อยละ 4-5 ต่อปี และโครงการ Leasehold ที่เหลือสัญญาเช่าน้อยกว่า 20 ปี จะมี
อัตราการเติบโตของราคาคอนโดมิเนียม (Cap Gain) ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี
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ทัง้ นี้หากทาการเปรียบเทียบคอนโดมิเนียมในปี 2007 ซึ่งมีการเปิ ดดตัวเยอะที่สุด 6 โครงการในย่านดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น Freehold 3 โครงการ และ Leasehold 3 จะพบว่าโครงการประเภท Leasehold มีการปรับตัวเพิม่ สูงคิดเป็ น
ร้อยละ 9 ต่อปี ระหว่างปี 2007- 2017 (CAGR)

ที่มา : TerraBKK Research
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เอกสารแนบ 3 : สรุปข้อมูลของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
1.

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
วันที่ 3 เมษายน 2561
0105561060391
ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
: 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท (ณ วันที่ 11 กันยายน 2562)
: 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท (ณ วันที่ 11 กันยายน 2562)
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเริม่ ต้นพัฒนาโครงการต้นสน วัน
เรสสิเดนซ์ ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
3. นายแดเนี่ยล กวาน คิม หยู

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่มา: หนังสือรับรองของ TONSON

4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษทั ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จากัด
2. บริษทั แกรนด์คงิ จากัด
3. นาย ฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
4. นาย วันนิวตั ิ กิตเิ รียงลาภ
5. นาย ตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
รวม
ที่มา: บอจ.5 ของTONSON
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จานวนหุ้น
1,472,500
775,000
387,500
387,500
77,500
3,100,000

ร้อยละ
47.50
25.00
12.50
12.50
2.50
100.00

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
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5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
5.1
งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ที่ดนิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยมื ระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

9,214,182.75
7,703.21
987,803,193.47
997,052,079.43
5,500.00
5,500.00
997,057,579.43
592,958.00
10,001,401.98
10,594,359.98
677,000,000
677,000,000
687,594,359.98

310,000,000

310,000,000
(536,780.55)
309,463,219.45
997,057,579.43

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: บาท

งบการเงิน สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบ)

รายได้
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

20,320.96
20,320.96
557,101.51
557,101.51
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หน่ วย: บาท

งบการเงิน สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบ)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

(536,780.55)
(536,780.55)

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
6.1 ผลการดาเนิ นงาน
TONSON ก่อตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และอยู่ระหว่างการดาเนินการขออนุญาตพัฒนาโครงการต้ น
สน วัน เรสสิเดนซ์ ซึ่งตัง้ อยู่บนที่ดินในซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ในปี 2561 TONSON จึงมีรายได้เพียง 0.02 ล้านบาท
จากดอกเบี้ยเงินฝาก และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 0.56 ล้านบาท ส่งผลให้ ในปี 2561 TONSON มีผล
ขาดทุนสุทธิ 0.54 ล้านบาท
6.2 ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2561 TONSON มีทรัพย์สินรวมทัง้ สิ้น 997.06 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ห ลักได้แ ก่ ที่ดินและ
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวม 987.80 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 967.18 ล้านบาท ค่าก่อสร้างและออกแบบ
และดอกเบี้ยจ่ายสาหรับโครงการ 17.62 ล้านบาท และ 3.00 ล้านบาท ตามลาดับ
TONSON มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 687.59 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีจ านวน
677.00 ล้านบาท ซึ่ง TONSON ได้ทาสัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงินเป็ นวงเงินรวม 1,242 ล้านบาท (MLR -1.85%) โดย
จดจานองทีด่ นิ และโครงการระหว่างก่อสร้างเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน
ณ 31 ธันวาคม 2561 TONSON มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 309.46 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุนจดทะเบียน 310.00
ล้านบาท และผลขาดทุนสะสม 0.54 ล้านบาท
6. ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงตามเอกสารแนบ 2 สรุปภาวะอุตสาหกรรมของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4 : รายงานประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน
บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ เพื่อประเมินทรัพย์สนิ ของบริษทั ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยได้ว่าจ้างบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประเมินมูลค่า ที่ดินพร้อม
ก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชัน้ พร้อมดาดฟ้ า และชัน้ ใต้ดิน 7 ชัน้ และพื้นที่ภายนอกอาคาร (ตามแบบ
แปลน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
เนื้ อที่ดิน
ลักษณะที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
วิ ธีการประเมิ น

มูลค่าตลาดทรัพย์สิน (ตาม
สภาพปัจจุบนั )
มูลค่าตลาดทรัพย์สิน
(เมื่อแล้วเสร็จ 100%)
มูลค่าทรัพย์สินสอบทานด้วย
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ
(Residual Method)
ผู้ประเมิ น

ที่ดินพร้อมก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชัน้ พร้อมดาดฟ้ า และชัน้ ใต้
ดิน 7 ชัน้ และพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร (ตามแบบแปลน)
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดของ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
โครงการต้นสน วัน เรสสิเดนซ์ ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อทีด่ นิ รวม 0-3-85.3 ไร่ (385.3 ตารางวา)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าที่ดินกว้างติดคูริมถนนสาธารณประโยชน์เชื่อมซอยต้น
สน ประมาณ 28.5 เมตร ด้านข้างทีด่ นิ ลึกสูงสุดประมาณ 55.0 เมตร
ผังเมืองรวมกรุงเทพทหานคร บริเวณพืน้ ทีส่ แี ดงประเภทพาณิชยกรรม
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 16480
จานองเป็ นหลักประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
25 กันยายน 2562
ตามหลักเกณฑ์การกาหนดมูลค่าตลาด
- วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามสภาพปั จจุบนั
- วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) เมื่อแล้วเสร็จ 100%
- วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Method) เพื่อสอบทาน
1,152,200,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน)
1,684,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสีล่ ้านบาทถ้วน)
1,195,200,000 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ
บาทถ้วน)
บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
ผูป้ ระเมินหลัก: นายวิเศษ นุ้ยตูม วฒ. 180
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แผนที่ แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ภาพถ่ายดาวเทียม

แปลงที่ ดิน

ทีม่ า: รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
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บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาหรับที่ดิน (Market Approach)
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็ น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ ีการตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ของทรัพย์สินที่มีล ักษณะและคุ ณประโยชน์ คล้ายคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่า โดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการช าระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สินนัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ
ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตงั ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ าการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สนิ อื่นทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อ
การประเมินมูลค่า ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ที่ตงั ้
เนื้อที่
วันที่เสนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ราคาปรับแก้
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิจารณา
ที่ตงั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ขนาดที่ดนิ
รูปแปลงที่ดนิ
ระดับที่ดนิ
ถนน ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์
ผิวจราจร
ข้อบังคับด้านกฎหมาย
ศักยภาพในการพัฒนา
สภาพคล่อง
คะแนนจากการถ่วงน้าหนัก
สัดส่วนคะแนนปรับแก้
ราคาที่ได้ปรับแก้
การถ่วงน้าหนัก
มูลค่าจากการให้น้าหนัก

ทรัพย์สินที่ประเมิน ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบ 4
ที่ดนิ ว่างเปล่า
ที่ดนิ ว่างเปล่า
ที่ดนิ ว่างเปล่า
ที่ดนิ ว่างเปล่า
ที่ดนิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
ติดถนนสุขุมวิทหัวมุม
ติดถนนสีลม
ติดซอยต้นสน
ติดถนนสุขุมวิท
ติดถนนสุขุมวิท
สุขุมวิท 7
0-3-85.3 ไร่
7-2-42.40 ไร่
1-3-71.00 ไร่
3-0-4.00 ไร่
3-3-76.0 ไร่
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562

9
8
8
8
7
7
7
8
9
9

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,220,812

-

0

-50,000

-100,000

-220,812

-

3,000,000

2,950,000

2,900,000

2,000,000

8
8
6
8
8
8
8
8
9
9
1.02
3,074,074
34%
1,042,714
มูลค่าตลาด (บาทต่อตารางวา)
ปัดเศษ
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8
9
8
7
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
7
9
9
8
8
8
1.02
3,0,22,840
34%
1,025,335

8
8
7
7
7
8
8
7
6
5
1.03
2,990,062
27%
811,374

1.19
2,388,489
5%
120,025
2,999,448
3,000,000

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
วิธคี ดิ ต้นทุนทดแทนสาหรับทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (Replacement Cost)
วิธคี ดิ ต้นทุนทดแทนสาหรับทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้คล้ายคลึงก้น (Replacement Cost)
การประเมินมูลค่าอาคารพิจารณาจากราคาค่าก่อสร้างมาตรฐาน ทีอ่ ้างอิงจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศ
ไทย ปี 2560 โดยปรับเพิ่ม -ลดตามสภาวะตลาดปั จจุ บัน หักด้ว ยค่ าเสื่อ มราคาสะสมจากค่ าเสื่อ มราคาทางกายภาพ
(Physical Obsolescence) หรือการเสื่อมค่าจากการใช้ประโยชน์ (Functional Obsolescence) รวมถึงค่าเสื่อมราคาจาก
ปั จจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีท่ าการประเมินราคา (External Obsolescence)

ลาดับ

รายละเอียดอาคาร

พื้นที่ใช้
สอย

(หน่ วย)

ค่าก่อสร้าง
(บาท/ตร.ม.)

อาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชัน้ พร้อมดาดฟ้ าและ ชัน้ ใต้ดิน 7 ชัน้ (ตามแบบแปลน)
- พืน้ ทีใ่ ช้สอยทัวไปภายในอาคาร
่
8,427.00 ตร.ม.
40,000
- พืน้ ทีโ่ ถงทางเดิน
1,082.00 ตร.ม.
25,000
- พืน้ ทีร่ ะเบียงห้องชุด
331 ตร.ม.
20,000
- พืน้ ทีบ่ นั ไดหนีไฟ และห้องเครื่อง
1,201.00 ตร.ม.
18,000
- พืน้ ทีส่ ่วนจอดรถภายในอาคารชัน้ ใต้ดนิ
2,600.00 ตร.ม.
25,000
- พืน้ ทีส่ ระว่ายน้า
1 58.0 ตร.ม.
25,000
- พืน้ ทีเ่ ฉลียงสระว่ายน้า
104 ตร.ม.
15,000
- พืน้ ทีจ่ ดั สวนสระว่ายน้า
1 20.0 ตร.ม.
10,000
- พืน้ ทีบ่ ่อเก็บน้า
42 ตร.ม.
10,000
- จุดรับส่งของ
15 ตร.ม.
5,000
- LIFT WORK
1.0 งาน
13,400,000
- AUTOMATIC CAR PARK
1.0 เหมา
งาน
46,800,000
รวมมูลค่าต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารเมื่อแล้ว
14,080 ตร.ม.
เหมา
2 พื้นที่ภายนอกอาคาร
เสร็จ 1 00%
- พืน้ ทีท่ างเดินรถ และทางเข้าอาคาร
613 ตร.ม.
3,000
- พืน้ ทีเ่ ฉลียง
130.0 ตร.ม.
4,500
- พืน้ ทีป่ ้ อมยาม
5 ตร.ม.
6,500
- พืน้ ทีจ่ ดั สวน
304 ตร.ม.
1,000
- พืน้ ทีก่ ่อสร้างสะพาน
125 ตร.ม.
30,000
- พืน้ ทีร่ วั ้ ยาว 166 เมตร
166.0
ม.
2,500
รวมมูลค่าต้นทุนค่าก่อสร้างพื้นที่ภายนอก
1,343 ตร.ม.
สรุป่อแล้
รวมมู
นทุนค่าก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จ 100 %
อาคารเมื
วเสร็ลจค่าใต้00%

ค่าก่อสร้างเมื่อ
แล้วเสร็จ
(บาท/หน่ วย)

1
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337,080,000
27,050,000
6,620,000
21,618,000
65,000,000
3,950,000
1,560,000
1,200,000
420,000
75,000
1 3,400,000
46,800,000
524,773,000
1,839,000
585,000
32,500
304,000
3,750,000
415,000
6,925,500
531,698,500

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ตารางแสดงมูลค่างบลงทุน (ตามรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง BOQ)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายละเอียดอาคาร

มูลค่างบลงทุนเมื่อแล้วเสร็จ
(บาท/หน่ วย)

Architecturural, structural & M+E design fee
Interior design fee
Landscape design fee
EIA consultant fee
CM & supervision (Project Management Free 0.6%)
Permission fee
Governmental affair
Room Furniture, fixtures
Kitchen furniture
Kitchen Appliances
Equipment for fitness, sauna & stream,
Communication System CCTV & access
Bldg, management expenses
รวมมูลค่างบลงทุนเมื่อแล้วเสร็จ 100%

17,714,920
8,827,500
2,889,000
2,354,000
21,500,000
1,500,000
3,500,000
1 8,950,000
31,886,000
24,550,000
3,500,000
2,740,200
6,000,000
145,911,620

สรุปมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมิ นมูลค่าของผู้ประเมิ นทรัพย์สิน
บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในสภาพปั จจุบนั ซึ่งเป็ นที่ดิน
เปล่าด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดบนเนื้อที่ดิน 0-3-85.3 ไร่ (385.3 ตารางวา) ได้มูลค่า 3,000,000 บาทต่อตารางวา
คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 1,152,200,000 บาท และพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ กรณีพฒ
ั นาโครงการแล้วเสร็จ 100% ด้วยวิธตี ้นทุน
ทดแทนสุทธิ โดยมีมูลค่ารวมค่าก่อสร้างทัง้ สิน้ 1,684,000,000 บาท (ปั ดเศษ)
สภาพทรัพย์สิน
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สินสภาพปัจจุบนั (ที่ดินเปล่า)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
+ มูลค่าต้นทุนค่าก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จ 100 %
วิธตี ้นทุน
+ มูลค่างบลงทุนเมื่อแล้วเสร็จ 100%
ทรัพย์สินกรณี พฒ
ั นาโครงการแล้วเสร็จ 100%

มูลค่า (บาท)
1,152,200,000
531,698,500
145,911,620
1,684,000,000

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็น ว่ าการประเมิน มู ล ค่ า ที่ ดิน ว่ างเปล่ าเนื้ อ ที่ 0-3-85.3 ไร่ (385.3 ตารางวา) ด้ว ยวิ ธี
เปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดนิ เปล่าที่มลี กั ษณะที่
ใกล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิ่มหรือลดเพื่อสะท้อนข้อ ดีหรือข้อเสียของที่ดินที่ประเมินเมื่อเทีย บกับที่ ดิน อื่น
ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของทีด่ นิ ทีป่ ระเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม

เอกสารแนบ 4 - หน้า 5

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธมี ูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Method)
มูลค่าตลาดทรัพย์สนิ จะขึ้นอยู่กบั ศักยภาพในการพัฒนาโครงการตามการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สนิ โดย
การตัง้ สมมุ ติฐ านในการพัฒ นาโครงการ (Hypothetical Development Method) เป็ น การประมาณมู ล ค่ าจากการใช้
ประโยชน์ทใี่ ห้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด (Maximize Profit) ภายใต้สภาวะแข่งขันทางการตลาด ระเบียบข้อบังคับ
ทางกฎหมาย รูปแบบและต้นทุนของ โครงการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ โดยมูลค่าตลาด
ของทรัพ ย์ สิ น ที่ ป ระมาณได้ เป็ นมู ล ค่ า หลัง จากหัก ต้ น ทุ น การพัฒ นา ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การบริ ห าร ผลตอบแทนของ
ผูป้ ระกอบการและต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของโครงการ ในการประเมินด้วยวิธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual
Method) ของทรัพย์สิน ทางผู้ประเมินได้สารวจข้อมูลขายโครงการที่มีล ักษณะใกล้เ คียงและอยู่ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า โดยนามาพิจารณาราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมจานวน 4
โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ชื่อโครงการ
ที่ตงั ้ โครงการ
เนื้อที่โครงการ
จานวนยูนิต
ผูป้ ระกอบการ
สภาพโครงการ
ข้อมูล

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่
เปรียบเทียบ 1

ข้อมูลที่
เปรียบเทียบ 2

ห้องชุดพักอาศัย
ต้นสน วัน
ซอยต้นสน
385.3 ตารางวา
80
บริษทั ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปี 2566
ห้องชุดพักอาศัย

ห้องชุดพักอาศัย
ซื้อ-ขาย
มิวนิค หลังสวน
ซอยหลังสวน
566.50 ตารางวา
166
บมจ. เมเจอร์
ดีเวลลอปเมนท์
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
สิงหาคม ปี 2564
ห้องชุดพักอาศัย
1 ห้องนอน
50.50 ตารางเมตร
293,069 บาทต่อ
ตารางเมตร
50.5
2
167
293,069
-3,069
290,000

ห้องชุดพักอาศัย
ซื้อ-ขาย
สโคป หลังสวน
ซอยหลังสวน
880 ตารางวา
158
บริษทั สโคป จากัด

ราคาเสนอซื้อ -ขาย/เสนอขายรวม

n/a

ขนาดเนื้อที่ (ตร.ม.)
ชัน้ ที่
จานวนยูนิต
ราคาซื้อ -ขาย (บาท/ตร.ม. )
ปรับแก้
ราคาหลังปรับแก้ (บาท/ตร.ม. )

66.00
2
80
n/a
n/a
n/a
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คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปี 2566
ห้องชุดพักอาศัย
1 ห้องนอน
83.00 ตารางเมตร
457,831 บาทต่อ
ตารางเมตร
83.0
5
159
457,831
-2,831
455,000

ข้อมูลที่
เปรียบเทียบ 3
ห้องชุดพักอาศัย
ซื้อ-ขาย
นิมติ หลังสวน
ซอยหลังสวน
1,040.2 ตารางวา
189
บมจ. เพซ
ดีเวลลอปเม้น
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี
2562
ห้องชุดพักอาศัย
1 ห้องนอน
78 ตารางเมตร
ราคา 326,923 บาท
ต่อตารางเมตร
78.0
2
189
326,923
-1,923
325,000

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ปัจจัย

ทรัพย์สินตาม
แบบโครงการ

ข้อมูลที่
เปรียบเทียบ 1

ข้อมูลที่
เปรียบเทียบ 2

ข้อมูลที่
เปรียบเทียบ 3

1. ที่ตงั ้ โครงการ
2. ทัศนียภาพ
3. เนื้อที่หอ้ งชุด
4, รูปแบบอาคาร (ล้าสมัย/ สมัยนิยม /
การตกแต่ง)
5. ชัน้ ที่ตงั ้ ห้องชุด
6. สิง่ อานวยความสะดวก
7. รูปแบบโครงการ
8. สิง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการ
9. สภาพทางเข้าออก
10. ความนิยมตลาด สภาพคล่องซื้อ-ขาย
คะแนนจากการถ่วงน้าหนัก

7
7
7
7

7
7
8
7

8
8
6
8

7
8
7
8

7
8
8
8
8
7
7.40

7
7
7
8
8
7
7.20

8
8
8
8
8
9
8.05

7
7
8
8
8
7
7.45

สัดส่วนคะแนนเปรียบเทียบทรัพย์สิน
ราคาที่ได้ปรับแก้ (บาท/ตร.ม. )
การถ่วงน้าหนักความน่ าเชื่อถือ
มูลค่าจากการให้น้าหนัก (บาท/ตร.ม. )

n/a
n/a
n/a
n/a

1.03
0.92
298,056
418,261
19%
6%
56,155
24,247
มูลค่าตลาด (บาท / ตร.ม. )
ปัดเศษ

0.99
322,819
75%
243,284
323,686
320,000

สมมุติฐานโครงการ
สมมุตฐิ านให้ทรัพย์สนิ ดาเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ เป็ นอาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชัน้ รวม
จานวน 80 ยูนิต พร้อมดาดฟ้ า ชัน้ ใต้ดนิ 7 ชัน้ และพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร โดย ณ วันทีท่ าการสารวจ อาคารดังกล่าวอยู่
ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง โดยสามารถแสดงราคาประเมินต่อตารางเมตรตามการประเมินโดยใช้วธิ มี ูลค่าตลาด ตาม
รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่

รายละเอียด (ชัน้ ที่)

ราคาต่อหน่ วย (บาท/ตร.ม. )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชัน้ ที่ 2
ชัน้ ที่ 3
ชัน้ ที่ 4
ชัน้ ที่ 5
ชัน้ ที่ 6
ชัน้ ที่ 7
ชัน้ ที่ 8
ชัน้ ที่ 9
ชัน้ ที่ 10
ชัน้ ที่ 11
ชัน้ ที่ 12
ชัน้ ที่ 14
ชัน้ ที่ 15

320,000
325,000
330,000
335,000
340,000
345,000
350,000
355,000
360,000
365,000
370,000
375,000
380,000
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ลาดับที่

รายละเอียด (ชัน้ ที่)

ราคาต่อหน่ วย (บาท/ตร.ม. )

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชัน้ ที่ 16
ชัน้ ที่ 17
ชัน้ ที่ 18
ชัน้ ที่ 19
ชัน้ ที่ 20
ชัน้ ที่ 21
ชัน้ ที่ 23
ชัน้ ที่ 24
ชัน้ ที่ 25
ชัน้ ที่ 26
ชัน้ ที่ 28
- ความต่างของชัน้ 2-21 คิดเพิม่ ตารางเมตรละ
- ความต่างของชัน้ 24 คิดเพิม่ จากชัน้ ที่ 21 ตารางเมตรละ

385,000
390,000
395,000
400,000
405,000
410,000
415,000
485,000
490,000
495,000
500,000
5,000
70,000

มูลค่าขายโครงการ (ตามการประเมินของผูป้ ระเมิน)
ลาดับ

ชัน้ ที่

แบบห้อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8

1A
2A
1C
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B

เนื้ อที่ห้องชุด
(ตร.ม.)
66
108
74.5
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50

ราคา
(บาท/ตร.ม.)
320,000
320,000
320,000
325,000
325,000
325,000
325,000
330,000
330,000
330,000
330,000
335,000
335,000
335,000
335,000
340,000
340,000
340,000
340,000
345,000
345,000
345,000
345,000
350,000
350,000
350,000
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ราคารวม
(บาท/ยูนิต)
21,120,000
34,560,000
23,840,000
21,450,000
35,100,000
38,187,500
18,525,000
21,780,000
35,640,000
38,775,000
18,810,000
22,1 10,000
36,180,000
39,362,500
19,095,000
22,440,000
36,720,000
39,950,000
19,380,000
22,770,000
37,260,000
40,537,500
19,665,000
23,100,000
37,800,000
41,125,000

ราคารวม
(บาท/ยูนิต)
21,120,000
34,560,000
23,840,000
21,450,000
35,100,000
38,187,500
18,525,000
21,780,000
35,640,000
38,775,000
18,810,000
22,1 10,000
36,180,000
39,362,500
19,095,000
22,440,000
36,720,000
39,950,000
19,380,000
22,770,000
37,260,000
40,537,500
19,665,000
23,100,000
37,800,000
41,125,000

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ลาดับ

ชัน้ ที่

แบบห้อง

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4า
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20

1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A
2A
2B
1B
1A

เนื้ อที่ห้องชุด
(ตร.ม.)
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.50
57
66
108
117.5
57
66
108
117.50
57
66

ราคา
(บาท/ตร.ม.)
350,000
355,000
355,000
355,000
355,000
360,000
360,000
360,000
360,000
365,000
365,000
365,000
365,000
370,000
370,000
370,000
370,000
375,000
375,000
375,000
375,000
380,000
380,000
380,000
380,000
385,000
385,000
385,000
385,000
390,000
390,000
390,000
390,000
395,000
395,000
395,000
395,000
400,000
400,000
400,000
400,000
405,000
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ราคารวม
(บาท/ยูนิต)
19,950,000
23,430,000
38,340,000
41,712,500
20,235,000
23,760,000
38,880,000
42,300,000
20,520,000
24,090,000
39,420,000
42,887,500
20,805,000
24,420,000
39,960,000
43,475,000
21,090,000
24,750,000
40,500,000
44,062,500
21,375,000
25,080,000
41,040,000
44,650,000
21,660,000
25,410,000
41,580,000
45,237,500
21,945,000
25,740,000
42,120,000
45,825,000
22,230,000
26,070,000
42,660,000
46,412,500
22,515,000
26,400,000
43,200,000
47,000,000
22,800,000
26,730,000

ราคารวม
(บาท/ยูนิต)
19,950,000
23,430,000
38,340,000
41,712,500
20,235,000
23,760,000
38,880,000
42,300,000
20,520,000
24,090,000
39,420,000
42,887,500
20,805,000
24,420,000
39,960,000
43,475,000
21,090,000
24,750,000
40,500,000
44,062,500
21,375,000
25,080,000
41,040,000
44,650,000
21,660,000
25,410,000
41,580,000
45,237,500
21,945,000
25,740,000
42,120,000
45,825,000
22,230,000
26,070,000
42,660,000
46,412,500
22,515,000
26,400,000
43,200,000
47,000,000
22,800,000
26,730,000

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ลาดับ

ชัน้ ที่

แบบห้อง

69
20
2A
70
20
2B
71
20
1B
72
21
1A
73
21
2A
74
21
2B
75
21
IB
76
23
PH
77
24
PH
78
25
PH
79
26
DPH
80
28
DPH
สรุปมูลค่าขายโครงการ (บาท)

เนื้ อที่ห้องชุด
(ตร.ม.)
108
117.50
57
66
108
117.50
57
255
255
255
387.5
300
7,974.00

ราคา
(บาท/ตร.ม.)
405,000
405,000
405,000
410,000
410,000
410,000
410,000
415,000
485,000
490,000
495,000
500,000
ตารางเมตร

ราคารวม
(บาท/ยูนิต)
43,740,000
47,587,500
23,085,000
27,060,000
44,280,000
48,1 75,000
23,370,000
105,825,000
123,675,000
124,950,000
191,812,500
150,000,000

ราคารวม
(บาท/ยูนิต)
43,740,000
47,587,500
23,085,000
27,060,000
44,280,000
48,1 75,000
23,370,000
105,825,000
123,675,000
124,950,000
191,812,500
150,000,000
3,081,110,000
10,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ระยะเวลาโครงการ และผลกาไรผูป้ ระกอบการ
สมมุติฐานการประเมินราคาด้วยวิธีมูลค่าที่ดินคงเหลือ (Residual Income)
ณ วันสารวจ ภายในที่ดนิ แปลงทรัพย์สนิ มีโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชัน้ พร้อมดาดฟ้ า และชัน้ ใต้ดนิ 7 ชัน้
เนื้อที่โครงการ
385.3 ตรว.
พื้นที่ขาย
7,974.00 ตร.ม.
จานวนแปลงขาย
80 หน่วย
มูลค่าขายโครงการ
3,081,110,000 บาท
- ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 29 ชัน้ พร้อมดาดฟ้ า และชัน้ ใต้ดนิ 7 ชัน้
- พื้นที่ภายนอกอาคาร
- มูลค่าลงทุนพื้นที่ตกแต่งภายในห้องชุด
ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพออกแบบและควบคุมงาน
- ค่าบริหารจัดการโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต เฉลี่ยแปลงละ 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
- ค่าการตลาด
- เผื่อเหลือเผื่อขาด
- ผลกาไรและความเสีย่ งโครงการ
- ระยะเวลาก่อสร้าง
- ระยะเวลาโครงการ
- สัดส่วนเงินกู้ยมื
- อัตราดอกเบี้ย
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524,773,000 บาท
6,25,500 บาท
145,911,620 บาท
677,6110,120 บาท
5% ของต้นทุนก่อสร้าง
3% ของต้นทุนก่อสร้าง
80 แปลง 400,000 บาท
2,354,000 บาท
3% ของมูลค่าขายโครงการ
2% ของมูลค่าขายโครงการ
20% ของมูลค่าโครงการ
24 เดือน
3 ปี
60%
8%

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
สรุปการคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ
หน่วย: บาท
มูลค่าพัฒนาโครงการ
มูลค่าขาย
หัก : ค่าใช้จ่ายการตลาด
: ภาษีธุรกิจเฉพาะ
: ค่าธรรมเนียมการโอน (แบ่งฝ่ ายละ 1%)
: ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่าย
มูลค่าโครงการสุทธิ (บาท)
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ (ส่วนที่เหลือ)
- ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารชุด 29 ชัน้ พร้อมดาดฟ้ าและชัน้ ใต้ดนิ
- พืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร
- มูลค่าการลงทุนงานพืน้ ทีต่ กแต่งภายในห้องชุด
รวมต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ค่าจ่ายในการบริหาร
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพออกแบบและควบคุมงาน
- ค่าบริหารจัดการโครงการ
- ค่าใช้จ่ายขออนุญาตติดต่อราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
- เผื่อเหลือเผื่อขาด
- อัตราดอกเบี้ย
- ผลกาไรและความเสีย่ งของโครงการ
ต้นทุนรวมในการพัฒนา
ราคาโครงการ
ต้นทุนทีด่ นิ เมื่อสิน้ สุดโครงการ
ต้นทุนการถือครอง 3 ปี (0.6 * (3) * 3 ปี * 108)
มูลค่าปั จจุบนั โครงการ
คิ ดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินปัดเศษ
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3%
3.3%
1%
1%

3,081,110,000
92,433,300
101,676,630
30,811,110
30,811,110
2,825,377,870
524,773,000
6,925,500
145,911,620
677,610,120

5%
3%

2%
8%
20%

(1)-(2)

33,880,506
20,328,304
400,000
2,354,000
61,622,200
33,880,506
616,222,000
1,446,297,636
1,379,080,234
183,877,365
1,195,202,870
1,195,200,000

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2562 ได้ มีมติดงั นี ้
1. อนุมัติ ล ดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 561,500,000 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
1,123,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ลดลง จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วน
ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนโดยมีจํานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น
2. อนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 100,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
561,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 661,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนัน้
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฎตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้
ทัง้ นี ้ ในการออกเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุนเป็ นเรื่ อ งที่ มีนัย สํา คัญ บริ ษั ทฯ จึงได้ จัดเตรี ยมสารสนเทศที่ เ ป็ น
สาระสําคัญต่อการตัดสินในของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่ อง รายงานใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 100,000,000 บาท ในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดง
ความจํานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน
1.2 ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนน้ อยกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระเงินครบถ้ วนตามที่ระบุใน
ใบจองซื ้อสําหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย
1.3 ในกรณี ที่มีผ้ ูถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ มากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จัดสรร
หุ้นส่วนที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้
ดําเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
1.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนเกิ นกว่าสิทธิ ข้างต้ นไม่ว่ากรณี ใดจะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ูถือหุ้นที่จองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ
49 ของจํานวนหุ้นที่ได้ ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
นอกจากนีใ้ ห้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซื ้อ และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไข
ถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ และ/หรื อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน
บริ ษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อใช้ ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง
จํ า กัด (“TRILLIONAIRE”) จํ า นวน 1,472,500 หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ของ
จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยชําระด้ วยเงินสดในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ
จะกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับการจัดสรร ระยะเวลาจองซื ้อ และรายละเอียด
ต่าง ๆ ในภายหลัง เนื่องจากบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการซื ้อหุ้น
สามัญ TONSON เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ วจึงจะกําหนดจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายได้

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3.1 ผลกระทบต่ อสั ด ส่ วนการถื อ หุ้ น (Control Dilution) ผลกระทบต่ อราคา (Price Dilution) และ
ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)
(รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นตามที่แสดงใน แบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5)

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.1 เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้ ในการซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE จํานวน 1,472,500 หุ้น
มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.50 ของจํ า นวนหุ้น ที่ อ อกและจํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของ
TONSON โดยชําระด้ วยเงินสดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 220,000,000 บาท เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่
2
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เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทฯ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เนื่องด้ วย TRILLIONAIRE ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TONSON มีนาย
ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 โดยที่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์
รับหลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้ กลับมาซื ้อขายได้
4.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งขอสิ น เชื่ อ กับ สถาบัน การเงิ น เพื่ อ ทํ า รายการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ TONSON จาก
TRILLIONAIRE เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ วจึงจะกําหนดจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายได้ คาดว่าจะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทังได้
้ รับ
เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 และในกรณี บริ ษัทฯ กําหนด
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200,000,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจํานวน บริ ษัทฯ จะ
สามารถระดมทุนได้ เป็ นจํานวนประมาณ 200,000,000 บาท และจะสามารถนําเงินที่ได้ รับการจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวไปใช้ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2563
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินและโครงการที่จะดําเนินการ และความเพียงพอ
ของแหล่ งเงินทุน
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะทําให้ บริ ษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพื่อนํามาใช้ ซื ้อหุ้นสามัญของ TONSON จาก TRILLIONAIRE ได้ ทงหมด
ั้
อีกทังเป็
้ นการเพิ่มทุนที่มี
ความรวดเร็ว
4.4 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรื อโครงการ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นเงินทุนส่วนสําคัญที่ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ กําไรจากการขายห้ องชุด
ในอาคารชุด โครงการต้ น สน วัน เรสซิ เ ดนซ์ และสร้ างชื่ อ เสี ย งให้ กับ บริ ษั ท ฯ ในฐานะเป็ นผู้พัฒ นาโครงการ
คอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่อหน่วยสูง และอยู่ในกลางใจเมือง อีกทังสามารถขจั
้
ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบริ ษัทฯ โดยภายหลังจากการทํารายการบริ ษัทฯ จะมีสินทรัพย์
เพิ่มขึ ้น หนี ้สินเพิ่มขึ ้น แม้ ช่วงแรกจะมีภาระดอกเบี ้ยจ่ายแต่เมื่ออาคารชุดโครงการต้ นสน วัน เรสซิเดนซ์ โอนได้ แล้ ว
บริ ษัทฯ จะรับรู้กําไรและได้ กระแสเงินสดในปี 2566 กลับมาเป็ นจํานวนมาก
ประมาณการกําไรสุทธิของ TONSON มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน

วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564
2565

2562

2566

รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
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-

-

-

2,977.54
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หน่วย : ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน

วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564
2565

2562
-

-

-

-

2566
2,977.54

-

-

-

-

(2,118.31)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

(8.37)

(4.72)

(4.96)

(5.21)

(148.70)

ต้ นทุนทางการเงิน

(1.89)

(1.89)

(1.89)

(1.89)

(1.89)

(10.26)
(10.26)

(6.61)
(6.61)

(6.85)
(6.85)

(7.10)
(7.10)

(2,268.90)
708.64

-

-

-

-

(141.73)

(10.26)

(6.61)

(6.85)

(7.10)

566.91

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี /งวด

4.5 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ ทงั ้ จํานวน
ในกรณีไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทังจํ
้ านวน บริ ษัทฯ
จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เช่น กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น หรื อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บคุ คล
ในวงจํากัด เพื่อให้ การเข้ าซื ้อหุ้น TONSON ประสบความสําเร็จ
5.

คํารั บรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบข้ อมูลในการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดข้ างต้ น

6.

สิทธิในการเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการ ในกรณีท่ ีกรรมการไม่ ปฏิบัติตาม
การดําเนินการตามหลักความไว้ วางใจ (Fiduciary Duties)
ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวังรั กษาผลประโยชน์ ของ
บริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการนัน้ แทนบริ ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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(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. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2562 ได้ มีมติดงั นี ้
1. การลดทุน
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
การลดทุนในครัง้ นี ้ จะไม่สง่ ผลกระทบให้ มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย: บาท
องค์ ประกอบส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 30 กันยายน 2562
ปั จจุบัน
หลังการล้ างขาดทุนสะสม
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
1,123,000,000
561,500,000
ส่วนเกิน (ตํ่า) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
(187,893,837)
ขาดทุนสะสม
(437,379,356)
(63,773,193)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
497,726,807
497,726,807
2. การเพิ่มทุน
2.1 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
-

1

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.50
-

รวม
(ล้ านบาท)
100,000,000
-
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3. 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 ้
3.1 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) 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 ากัดการถื อหุ้นของคนต่างด้ 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 อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น
วัน กํ า หนดรายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจัด สรร ระยะเวลาจองซื อ้ และรั บ ชํ า ระเงิ น ค่ า หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เงื่ อ นไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความใน
เอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ และ/หรื อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์
รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้ อมูลเอกสาร
หลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจํ
้ านวน
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4. 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
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
5.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
6. 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
7. 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
8. ประโยชน์ ท่ ีผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสํารองต่าง ๆ เว้ นแต่บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะนํากําไรสุทธิดงั กล่าวไปใช้
ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถ
ล้ างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมาย
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
3
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ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจดทะเบียน
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
9.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมิได้ ใช้ สิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบให้ สดั ส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ลดลงร้ อยละ 15.12
9.1.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
เนื่ องจากหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างถูกห้ ามซื อ้ ขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น จึงไม่สามารถคํานวณ
ผลกระทบต่อราคาได้
9.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)
การคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณได้ โดยใช้ สตู รการ
คํานวณ ดังนี ้
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
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สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามบัญชี 2

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี 2
1. ข้ อความกล่ าวถึงความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศนี ้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีข้อมูลที่อาจทําให้ บคุ คลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที่เป็ น
สาระสําคัญซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง
2. ความเห็นและ/หรื อรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ ามี)
รายการได้ม าซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ และรายการที ่ เกี ่ ย วโยงกัน รายการซื ้ อ หุ้ น สามัญ บริ ษั ท ต้น สน ดี เวลลอปเม้ น ท์ จํ า กัด
(“TONSON”)
คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางกฏหมาย
ชื่อบริษัท

บริ ษั ท บู ล เมนทอล ริ ช เตอร์
แอนด์ สุเมธ จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

30 สิงหาคม 2561*

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมตั ิว่าจ้ างให้ บริ ษัท บลูเมนทอล ริ ชเตอร์
แอนด์ สุเมธ จํากัด ปรับปรุงรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ TONSON ให้ เป็ นปั จจุบนั ซึง่ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ความเห็นผู้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย: TONSON ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริษัทจํากัดถูกต้ อง และคงอยูต่ าม
กฎหมายไทย อย่างไรก็ต าม เนื่ อ งจาก TONSON ยังมิ ได้ มีการจัด ทํ าสมุดทะเบี ยนหุ้น และออกใบหุ้น ให้ แก่ผ้ ูถืห้ ุน ผู้
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเห็นว่าควรที่จะกําหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องโดยให้ TONSON ดําเนินการจัดทําสมุด
ทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นให้ ถกู ตัองตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับประเด็นอื่น ๆ นอกจากที่ได้ กล่าวไป
ข้ า งต้ น เนื่ อ งจาก TONSON เพิ่ ง จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษายน 2561 และยัง มิ ได้ ป ระกอบกิ จ การใด ๆ
นอกเหนือจากการเข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ประกอบกับในสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าวมิได้
มี ข้อ กํ าหนดห้ ามมิให้ เปลี่ยนอํ านาจควบคุมในบริ ษั ท ผู้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายจึงเห็น ว่าไม่มี ป ระเด็น ที่ เป็ น
สาระสําคัญใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)) ในการเข้ าถือครองหุ้นของ TONSON
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คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

9 มกราคม 2563

ความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ: จากการพิจารณาข้ อดีและข้ อเสียของการเข้ าทํารายการ ข้ อดีและข้ อเสียของ
การไม่เข้ าทํารายการ ข้ อดีและข้ อเสียของการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความ
เสี่ยงจากการเข้ าทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กันในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะทําให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในโครงการที่มีศกั กยภาพ มีโอกาสรับรู้ กําไรจาก
การขายห้ องชุด สร้ างความต่อเนื่ องของโครงการและรายได้ ให้ กับบริ ษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้ ยังสร้ างภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงให้ กบั บริ ษัทฯ ในการพัฒนาโครงการในทุกระดับราคา อีกทังเงื
้ ่อนไขบังคับก่อนการเข้ าทํารายการยังกําหนดให้
TONSON จะต้ องได้ รับใบอนุญาตที่สําคัญ ได้ แก่ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และใบอนุญาตก่อสร้ าง ก่อนการทํา
รายการ ซึ่งช่วยป้องกันผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงของใบอนุญาตที่สําคัญก่อนการเข้ าทํารายการ
ได้
คุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ชือ้ บริษัท

บริ ษั ท แอดวานซ์ แอพไพรซัล
จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

วันที่ 25 กันยายน 2562

ความเห็ น ผู้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า : บริ ษั ท ผู้ป ระเมิ น เห็ น ว่า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระเมิ น มูล ค่ า ควรมี มูล ค่ า ตลาดของที่ ดิ น เท่ า กับ
3,000,000 บาทต่อตารางวา และทรัพย์สินซึง่ มีศกั ยภาพในการใช้ ประโยชน์ที่ให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดโดยการ
พัฒนาที่ดินเป็ นที่พกั อาศัย โดยวิธีคํานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Method) โดยการประเมินราคาจากมูลค่าขาย
โครงการซึ่งได้ สมมติฐานมูลค่าการขายโครงการเมื่อพัฒนาเป็ นโครงการพักอาศัย ภายใต้ สภาวะแข่งขันทางการตลาต
ระเบียบข้ อบังคับทางกฎหมาย รูปแบบ และต้ นทุนของโครงการ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ
ซึง่ จะมีมลู ค่าการขายโครงการรวมทังสิ
้ ้น 3,081,110,000 บาท โดยมูลค่าโครงการปั จจุบนั หลังจากหักตันทุนการพัฒนา
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ และต้ นทุนทางการเงินตลอดอายุของโครงการมีมลู ค่าทรัพย์สินมี
มูลค่าเท่ากับ 1,195,200,000 บาท (ปั ดเศษ) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงความเห็นของมูลค่าตลาด
ของสินทรัพย์ ณ วันสํารวจ จากข้ อมูลเปรี ยบเทียบราคาตลาด และตามศักยภาพการพัฒนาที่ให้ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงสุด จึงสรุ ปตามหลักเกณฑ์ การกําหนดมูลค่าตลาดด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตาม
สภาพปั จจุบนั , วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เมื่อแล้ วเสร็จ 100% และสอบทานด้ วยวิธีคํานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ
2
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3. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
(1) ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
การถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด และคอนโดมิเนียม เพื่อ
ขายโดยดําเนินการผ่านบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแกนของบริ ษัทฯ และ
บริ ษั ท รชยาเรี ย ลเอสเตท จํ า กัด (“RCY”) ซึ่งเป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ ในอนาคตบริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะขยาย
โครงการเพิ่ มในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมื องต่าง ๆ ที่ มีกําลังซื อ้ สูง โดยเน้ นที่ ดินที่ มี
ศัก ยภาพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ และผู้ถื อ หุ้ น แม้ ว่ า ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์จะมีการแข่งขันอย่างรุ นแรง แต่ก็ยงั คงมีช่องว่างทางการตลาดซึ่งบริ ษัทฯ สามารถเข้ าทําธุรกิจได้
โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นจับตลาดกลุม่ ลูกค้ าแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีเป้าหมายเป็ น
แบรนด์อนั ดับหนึง่ ในกลุม่ ตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche market)
3
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รายละเอียดของ AFD และ RCY มีดงั นี ้
1. บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อดามัสเรี ยลเอสเตท จํากัด)
AFD จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํ า กั ด เมื่ อ วัน ที่ 5 กั น ยายน 2556 และเมื่ อ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ได้ เปลี่ยนชื่อบริ ษัทจากเดิม บริ ษัท อดามัสเรี ยล เอสเตท จํากัด เป็ นบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้ น ท์ จํ ากัด ปั จจุบัน มี ทุนจดทะเบี ยนและทุน จดทะเบี ยนชํ าระแล้ ว จํ านวน 300,000,000 บาท เพื่ อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดย AFD มีโครงการที่ทําการพัฒนาในปั จจุบนั คือคอนโดมิเนียม ได้ แก่
โครงการ ไวโอ แคราย 1 และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 บริ เวณสี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี และหมู่บ้านจัดสรร
ได้ แก่ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรี นคริ นทร์ ซึ่งพัฒนาขึ ้นบนเนื ้อที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรี นคริ นทร์ ร่มเกล้ าตัดใหม่ และโครงการ วนา 2 เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรี นคริ นทร์ ซึง่ อยู่ระหว่างกําลังพัฒนาขึ ้นบนเนื ้อที่
16-0-30.30 ไร่ ในละแวกใกล้ เคียง
2. บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
RCY จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้ น
1,000,000 บาท ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จํานวน 3,000,000 บาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี โดย
RCY มีโครงการที่ทําการพัฒนาในปั จจุบนั คือหมู่บ้านจัดสรร โครงการ บ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 ซึ่งพัฒนาขึ ้นบน
เนื อ้ ที่ 128-0-69.90 ไร่ ถนนบ้ านช้ าง ใกล้ กับ ท่าอากาศยานนานาชาติ อุดรธานี และ โครงการ บ้ านรชยา วง
แหวน-นาดี ซึง่ อยูร่ ะหว่างกําลังพัฒนาขึ ้นบนเนื ้อที่ 20-0-10.40 ไร่
รายได้ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โครงสร้ างรายได้ จากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึง ปี 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

ดําเนิน การถือหุ้น 9 เดือนแรก ปี 2562
การ ของบริษัท
ล้ านบาท ร้ อยละ
โดย (ร้ อยละ)

1. ร ว ม ร า ย ได้ จ า ก ธุ ร กิ จ

301.17

98.54

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

198.30

98.66

246.95

99.12

291.06

99.55

อสังหาริ มทรัพย์
โครงการไวโอ 1

AFD

96.67

4.43

1.45

43.60

21.69

17.42

6.99

182.59

62.45

โครงการไวโอ 2

AFD

96.67

2.98

0.98

14.60

7.26

13.96

5.60

87.24

29.84

วนา เรสซิเดนซ์

AFD

96.67

152.91

50.03

-

N/A

-

N/A

-

N/A

โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY

96.67

-

N/A

5.60

2.79

215.57

86.53

21.23

7.26

96.67

140.85

46.09

134.50

66.92

-

N/A

-

N/A

บ้ านช้ าง 1
โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY
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สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

ดําเนิน การถือหุ้น 9 เดือนแรก ปี 2562
การ ของบริษัท
ล้ านบาท ร้ อยละ
โดย (ร้ อยละ)

ปี 2561

ปี 2560

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2559

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

บ้ านช้ าง 2
2. รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ

A5

-

2.15

0.71

2.09

1.04

0.80

0.32

0.35

0.12

3. รายได้ อื่น

A5

-

2.30

0.75

0.60

0.30

1.38

0.55

0.96

0.33

305.62

100.00

200.99

100.00

249.13

100.00

292.37

100.00

รายได้ รวม

(2) ตารางสรุ ปงบการเงิน พร้ อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอเรี ยกคืน
เงินมัดจําและเงินประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินหมุนเวียน

ตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561

หน่วย : ล้ านบาท
สอบทานแล้ ว
ณ 30 กันยายน 2562

91.24
3.34

60.19
15.53

86.51
17.19

7.14
44.90

126.18
220.76

14.81
790.86
881.39

34.10
913.34
1,051.14

35.14
1,472.39
1,559.57

568.06
4.46
0.08
3.00
1.09
576.69
1,458.08

568.06
6.68
1.99
12.97
1.29
590.99
1,642.13

1.00
183.73
6.34
1.75
7.89
0.38
201.09
1,760.665

7.38
136.11
9.96
70.93
1.45
0.01
0.25
226.09
446.85
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งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
ภาษีนิติบคุ คลค้ างจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย นหุ้น สามัญ 780,163,587 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุ น ที่ อ อ ก แ ล ะ ชํ า ร ะ แ ล้ ว หุ้ น ส า มั ญ
370,163,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกิน (ตํ่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื ้อธุรกิจแบบ
ย้ อนกลับ
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
5.73
19.16
127.93
111.54

หน่วย : ล้ านบาท
สอบทานแล้ ว
ณ 30 กันยายน 2562
6.26
201.37

0.83

0.73

-

-

-

-

0.70

0.33

239.00

246.72
265.88

241.28
370.74

42.33
48.00
0.63
209.29

40.00
2.52
489.58

31.65

1.21
148.59
876.10
-

0.46
940.42
-

0.20
749.26
-

0.80
32.45
298.33

0.31
1,026.21
1,396.95

0.59
941.47
1,150.76

0.89
750.35
1,239.93

780.16

-

1,123.00

1,123.00

370.16
63.90

-

1,123.00
(187.89)

1,123.00
(187.89)

-

-

(175.11)

(175.11)

(285.55)
148.51
446.85

(0.06)
(2.64)
(2.70)
63.82
61.12
1,458.07

4.68
(283.87)
480.81
10.55
491.36
1,642.12

4.68
(254.72)
509.96
10.78
520.74
1,760.67
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ค่าใช้ จ่ายในการรวมธุรกิจ
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี /งวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
สุทธิทางภาษี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

หน่วย : ล้ านบาท
สอบทานแล้ ว
สําหรั บงวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2562

ตรวจสอบแล้ ว ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561

3.55
16.87
1,185.65
0.80
0.22
1,207.09

246.95
0.80
1.38
249.13

198.30
2.09
0.60
200.99

301.17
2.15
2.30
305.62

(3.56)
(1.26)
(25.33)
-

(205.83)
(16.08)
(34.94)
-

(143.39)
(36.68)
(29.32)
(5.06)

(216.88)
(24.90)
(29.55)
-

(0.11)
(30.26)
1,176.83
0.32
1,177.15

(11.15)
(268.00)
(18.87)
0.38
(18.49)

(255.84)
(26.89)
(497.18)
(296.19)
6.47
(289.72)

(7.49)
(278.82)
26.80
(7.69)
19.11

(23.50)

-

-

-

1,153.65

(18.49)

(289.72)

19.11

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ได้ ม าจาก (ใช้ ไปใน) กิ จ กรรม
ดําเนินงาน

ตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
245.54
(631.87)
(170.84)
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งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ได้ ม าจาก (ใช้ ไปใน) กิ จ กรรม
ลงทุน
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ได้ ม าจาก (ใช้ ไปใน) กิ จ กรรม
จัดหาเงิน
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ ม ขึ น้
(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ น
งวด
เงิน สดและรายการเที ย บเท่ าเงิน สด ณ
วันสิน้ งวด

ตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2561
(495.55)
(8.30)
26.01

หน่วย : ล้ านบาท
สอบทานแล้ ว
ณ 30 กันยายน 2562
(1.30)

246.72

699.67

171.15

(6.32)

(3.29)

59.50

26.32

(79.37)

94.54

0.69

60.19

86.51

91.25

60.19

86.51

7.14

วิเคราะห์ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานรวมสําหรั บไตรมาสที่ 3 ปี 2562
สินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก คื อ ได้ แก่ ต้ นทุ น โครงการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมี บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด ในโครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 บ้ านเดี่ยว ในโครงการวนา เรสซิ
เดนซ์ คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม ไวโอ แคราย 1 และ ไวโอ แคราย 2 โครงการกําลังพัฒนา รวมถึงที่ดินเปล่ารอ
การพัฒ นา โดย ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธัน วาคม 2561 สินทรัพ ย์ รวมของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อ ย
เท่ากับ 1,760.66 ล้ านบาท และ 1,642.12 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น
118.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.22
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนทังสิ
้ ้น 1,559.57 ล้ านบาท ซึง่
เพิ่มขึ ้น 508.43 ล้ านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 48.37 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อยเริ่ ม
พัฒนาโครงการบนที่ดิน 16 ไร่ ตังแต่
้ ต้นปี 2562 ทําให้ ที่ดินรอการพัฒนาที่ถกู บันทึกอยูใ่ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ถูก
นํามารวมเป็ นต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนัน้ บริ ษัทย่อย โครงการต่างๆ ได้ มีการพัฒนาตาม
แผนการก่อสร้ าง ต้ นทุนจึงเพิ่มขึ ้น
หนี ้สิน
หนี ้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,239.93
ล้ านบาท และ 1,150.76 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ ้น 89.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.75 โดยหนี ้สิน
ส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํ านวนทัง้ สิ ้น
988.26 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47.51 ล้ านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน
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201.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 89.83 ล้ านบาท ซึ่งผันแปรตามแผนงานก่อสร้ างของบริ ษัย่อยทังสอง
้
อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีการจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลอื่นทังจํ
้ านวน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 และ 31 ธัน วาคม 2561 จํ า นวน
520.74 ล้ านบาท และ 491.36 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ ้น 29.38 ล้ านบาท เป็ นผลจากกําไรจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ งวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 301.17 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 221.87 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 279.79 โดยหลักมาจากการขายบ้ านโครงการ
บ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 (เริ่มโอนกรรมสิทธิ์เดือนสิงหาคม 2561) และโครงการวนา เรสซิเดนซ์ (เริ่ มโอนกรรมสิทธิ์
เดือนมีนาคม 2562)
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขาย เท่ากับ 216.88 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 159.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 277.38 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนในการจัดจําหน่าย 24.90
ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากช่วงเดียวกัน ของปี ก่ อน 12.71 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 104.27 เกิ ดจากการเพิ่ มขึน้ ของ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและโอนบ้ านพักอาศัย รชยา บ้ านช้ าง 2 และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรี นครินทร์
ตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เท่ากับ
29.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 11.86 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.04 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายพนักงาน เนื่องจากจํานวนพนักงานของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็ น
ต้ นเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเช่นเดียวกันเมื่อบริ ษัทย่อยปรับเปลี่ยนการทํางานให้ เป็ นไปตามบริ ษัทใหญ่
ต้ นทุนทางการเงิน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 7.49 ล้ าน
บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 12.59 ล้ านบาท เนื่องจาก ปี 2562 นี ้ บริ ษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการวนา 2
บนที่ดิน 16 ไร่ ทําให้ ดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ยืมเพื่อโครงการวนา 2 ได้ รับรู้ เป็ นต้ นทุนการกู้ยืม นอกจากนี ้ เงินกู้ยืม
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ของโครงการห้ องชุดพักอาศัย และโครงการบ้ านพักอาศัย รชยา บ้ านช้ าง 2 ลดลง ทําให้ ต้นทุนทางการเงินลดลง
ตามไปด้ วย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีผลกําไรสุทธิ 19.12 ล้ านบาท
ในขณะที่ปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 21.13 ล้ านบาท เนื่องมาจากโครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 เริ่ มรับรู้ รายได้ เดือน
สิงหาคม 2561 ในขณะที่ โครงการวนา เรสซิเดนซ์ อยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงการ จึงยังไม่มียอดรับรู้รายได้ และ
เริ่มรับรู้รายได้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ส่วนต้ นทุนและรายจ่ายอื่นผันแปรตามการรับรู้รายได้ ของแต่ละโครงการ
วิเคราะห์ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานรวมสําหรั บปี 2561
สินทรัพย์
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเท่ากับ 1,458.08
ล้ านบาท และ 1,642.13 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวมในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจํานวน 184.04
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 12.62 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ น
จํานวน 122.48 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 15.49
หนี ้สิน
ในขณะที่หนี ส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนเท่ากับ 1,150.76 ล้ านบาท ลดลงเมื่อเที ยบกับปี
2560 เป็ นจํานวน 246.20 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 17.62 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการชําระเงินกู้ยืมจาก
Fortune Thailand Investment Fund ทัง้ สิ ้นจํานวน 172.62 ล้ านบาท และการเรี ยกชําระทุนเพิ่มของบริ ษัท แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนเท่ากับ 491.37 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560
เป็ นจํานวน 430.25 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 703.94 ซึ่งเป็ นผลมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ผลการดํ าเนิ น งานในปี 2561 มี รายได้ เกิ ด จากรายได้ จ ากการขายบ้ านและห้ อ งชุดของบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แ ก่
โครงการ ไวโอ แคราย 1 โครงการ ไวโอ แคราย 2 และโครงการหมู่บ้านรชยา บ้ านช้ าง 2 จํานวน 198.30 ล้ านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เป็ นจํานวน 48.64 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.70 เนื่องมาจากการชะลอตัวของการ
ขายห้ องชุดพักอาศัยพร้ อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 โครงการ และ ไวโอ แคราย 2 อีกทังในปี
้
2561 เพิ่งเริ่ ม
รับรู้รายได้ โครงการรชยา บ้ านช้ าง 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีการรับรู้รายได้ จากโครงการรชยา
บ้ านช้ าง 1 ตลอดทังปี
้
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ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุ น ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี 2561 ลดลง 62.44 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 30.34 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ตามการลดลงของยอดขาย
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจําหน่าย เพิ่มขึ ้น 20.60 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 128.15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
ก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายจ่ายค่าส่งเสริ มการขายโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ซึ่งเริ่ มเปิ ดขายในเดือนกันยายน
2561
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 15.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ141.06 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เกิ ดจาก
ดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 281.22 ล้ านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ ้น 262.73 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนในปี 2560 จํานวน 18.49 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากค่าใช้ จ่ายทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ จํานวน 255.84 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการคํานวณตามมาตรฐานบัญชี
จากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชี ซึ่งไม่กระทบต่อ
กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
ความเสีย่ งจากการใช้พระราชบัญญัติภาษี ทีด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ด้ านอุปสงค์ ปั จจุบนั การถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง เสียภาษี เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ในรู ปแบบภาษี บํารุ ง
ท้ องที่ และภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ซึ่งตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2563 รัฐบาลจะเริ่ มเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างตาม
กฎหมายฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าการจัดเก็บ ณ ปั จจุบนั ซึ่งจะทําให้ อปุ สงค์ในอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมลดลง
โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมลู ค่าสูง ที่ไม่อยูใ่ นข้ อยกเว้ นการเสียภาษี
ด้ านอุปทาน ตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถือครองที่ดินเปล่าจะถูกจัดเก็บภาษี ในอัตราค่อนข้ างสูง ทําให้ ผ้ ถู ือ
ครองที่ดินเปล่ามีแนวโน้ มที่จะจําหน่ายที่ดินออก หรื อนํามาพัฒนาโครงการเพื่อให้ มีรายได้ มาชดเชยภาษี ที่ต้องเสีย
ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึ ้นมาก ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
ความเสีย่ งจากเข้มงวดการปล่อยสิ นเชื อ่ ทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิ น
ปั จจุบนั สถาบันการเงินเข้ มงวดกับการปล่อยสินเชื่อแก่ผ้ บู ริ โภคที่ซื ้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของ
ภาระหนี ้สินครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง อีกทังเมื
้ ่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศ
การกําหนดเงินดาวน์ขนตํ
ั ้ ่าหรื ออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ให้ สะท้ อนความเสี่ยงได้ ดีขึ ้นสําหรับ
การผ่อนที่อยู่อาศัยพร้ อมกัน 2 หลังขึ ้นไป และถึงแม้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรน
มาตรการ LTV สําหรับการกู้ร่วม แต่โดยภาพรวมก็ยงั คงมีความเข้ มงวดกับการปล่อยสินเชื่อแก่ผ้ บู ริ โภคที่ซื ้อที่อยู่
อาศัยอยู่ ดังนัน้ ลูกค้ ามี ความเสี่ยงที่ สถาบัน การเงิน จะไม่อ นุมัติสิน เชื่ อ ให้ อัน จะส่งผลกระทบต่อ ยอดการโอน
กรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริ ษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื ้องต้ น และความสามารถในการผ่อนชําระ
เงินกู้ของลูกค้ าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตังแต่
้ ช่วงที่เข้ ามาซื ้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบัน
การเงิน นอกจากนี ้ สําหรับโครงการอสังหาริมทรัยพ์ของบริ ษัทฯ โดยส่วนมากจะมีการเรี ยกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้ า
ประมาณร้ อยละ 20 ของราคาขาย ส่วนอีกร้ อยละ 80 เป็ นการขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึง่ จะทํา
ให้ ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนในการขอสินเชื่อตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกําหนด
(3) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 มีดงั นี ้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายวัลลภ ศรี ไพศาล
นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รายชื่อคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 มีดงั นี ้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางสาวชมพูนทุ สุวรรณ
นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์
นางสาวอวัสดา พิชิตรานนท์

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 (ข้ อมูลล่าสุด) ซึง่ เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
DBS BANK LTD
รวม
3. นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์*
4. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
5. นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
6. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
7. นายเสรี โอจรัสพร
8. นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
9. นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์
10. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จํานวนหุ้น สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
468,215,898
41.69
295,065,150
26.28
30,000,000
2.67
325,065,150
28.95
48,934,367
4.36
46,990,453
4.18
43,703,111
3.89
33,438,430
2.98
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
15,613,200
1.39
46,182,004
4.11
1,123,000,000
100.00

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

(4) ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. การประเมินราคาสินทรั พย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณี เป็ น การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ท่ ีมี
ความสําคัญขัน้ พืน้ ฐานในรู ปของมูลค่ าของตัวสินทรั พย์
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ และรายการที เ่ กี ย่ วโยงกัน รายการซื ้อหุน้ สามัญบริ ษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ลําดับที่

สินทรั พย์ / ที่ตงั ้

ผู้ประเมินสินทรัพย์

ผู้ประเมินหลัก
วฒ.180

วันที่ประเมิน

บริ ษัท แอดวานซ์

นายวิเศษ นุ้ยตูม

25 กันยายน 2562

สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารงานของ TONSON
1

ที่ ดิ น โครงการอาคารชุด ต้ น สน วัน เรสซิ เดนซ์ /
ซอยต้ นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื ้นที่ดิน 0-3-85.30 ไร่

แอพไพรซัล จํากัด*

หมายเหตุ : * บริ ษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จํ ากัด เป็ นบริ ษัท ประเมิน มูลค่าทรัพย์ สิน ที่ ได้ รับความเห็น ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
ความเห็ น ผู้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า : บริ ษั ท ผู้ป ระเมิ น เห็ น ว่า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระเมิ น มูล ค่ า ควรมี มูล ค่ า ตลาดของที่ ดิ น เท่ า กับ
3,000,000 บาทต่อตารางวา และทรัพย์สินซึง่ มีศกั ยภาพในการใช้ ประโยชน์ที่ให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดโดยการ
พัฒ นาที่ ดิ น เป็ นที่ พัก อาศัย โดยวิ ธี คํ านวณมูลค่า คงเหลื อ สุท ธิ โดยการประเมิ น ราคาจากมูล ค่ าขายโครงการซึ่งได้
สมมติ ฐานมูลค่ า การขายโครงการเมื่ อ พัฒ นาเป็ นโครงการพัก อาศัย ภายใต้ ส ภาวะแข่งขัน ทางการตลาต ระเบี ย บ
ข้ อบังคับทางกฎหมาย รู ปแบบ และต้ นทุนของโครงการ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ ซึง่ จะมี
มูล ค่ า การขายโครงการรวมทัง้ สิ น้ 3,081,110,000 บาท โดยมูล ค่ า โครงการปั จ จุบัน หลัง จากหัก ตัน ทุน การพัฒ นา
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ และต้ นทุนทางการเงินตลอดอายุของโครงการมีมลู ค่าทรัพย์สินมี
มูลค่าเท่ากับ 1,195,200,000 บาท (ปั ดเศษ) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงความเห็นของมูลค่าตลาด
ของสินทรัพย์ ณ วันสํารวจ จากข้ อมูลเปรี ยบเทียบราคาตลาด และตามศักยภาพการพัฒนาที่ให้ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงสุด จึงสรุปตามหลักเกณฑ์การกําหนดมูลค่าตลาดด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดตามสภาพปั จจุบนั , วิธีคิดจาก
ต้ นทุนเมื่อแล้ วเสร็จ 100% และสอบทานด้ วยวิธีคํานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถงึ ความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษัทเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตกลงเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ และรายการที เ่ กี ย่ วโยงกัน รายการซื ้อหุน้ สามัญบริ ษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนจะดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยใน
บริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักที่มีกําลังซือ้ สูง การเข้ าทํารายการซื ้อสามัญ บริ ษัท
ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จึงมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการขยายการลงทุนและ/หรื อการพัฒนา
ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างความเติบโตให้ บริ ษัทฯ ในอนาคต รวมถึงสามารถขจัดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตระหว่างบริ ษัทฯ และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่
6. คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ไม่มี
7. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ นี ้ วาระที่ 2 เรื่ อ ง พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเข้ า ทํ า รายการซื อ้ หุ้น สามัญ บริ ษั ท ต้ น สน
ดี เวลลอปเม้ น ท์ จํ า กัด ซึ่ง เป็ นการเข้ า ทํ า รายการได้ ม าไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ และรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน นัน้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจํานวน 468,215,898 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 41.69 และรวมถึงนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ บุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งถือหุ้นจํานวน 48,934,367 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
4.36 เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย จึงไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
14
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คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร
หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่
มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7
คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กับบุคคลอื่นเข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ ถื อ หุ้ นทั่ ว ไป ให้ เลื อ กใช้ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง เพี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั น้
โดยบริษัทฯ แนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
4. กรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถูกต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ มู อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเอกสารที่ต้อง
นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ ะลงทะเบียนสําหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
การลงทะเบียน
บ ริ ษั ท ฯ จ ะ เปิ ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ ล งท ะ เบี ย น เพื่ อ เข้ าร่ วม ป ระ ชุ ม ได้ ตั ง้ แ ต่ เวล า 9:30 น .
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10
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เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น และต้ นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ ต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น, ต้ นฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ ต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ พร้ อมต้ นฉบับและ
สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่
จะเข้ าประชุม
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี กรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมต้ นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้ นฉบับหนังสือ
มอบฉันทะให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจของนิติบุคคลดังกล่าวใน
ฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะต้ องมีรายละเอียด
ระบุเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการ
ลงลายมือชื่อ และที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ พร้ อมต้ นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
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ผู้มีอํานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันนิ ติบุคคลเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันนิ ติ
บุคคล
(ข) ในกรณี ม อบฉันทะ สําเนาบัตรประจํ าตัวหรื อ หนังสือ เดินทาง (กรณี ผ้ ูมี อํานาจลงลายมื อ ชื่ อ เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจของนิติบคุ คล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมต้ นฉบับและสํานา
บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้
ต้ นฉบับ หนังสือมอบฉันทะให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจของนิ ติ
บุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
หมายเหตุ:
1) ในกรณี ของสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง จะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือบัตรหรื อหนังสือ
เดินทางนัน้
2) สําหรับสําเนาเอกสารตามข้ อ 2.1 (ก) ให้ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบคุ คลนัน้
3) สําหรับเอกสารตามข้ อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นในต่างประเทศ หรื อสําเนาของเอกสารดังกล่าวต้ องรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค หรื อสถานฑูตไทยหรื อสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จดั ทําเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับถึงวันประชุม ในกรณี ที่เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปล
เอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และรับรองความถูกต้ องของคําแปลโดยผู้มีอํานาจของ
นิติบคุ คลดังกล่าว
4) กรณี มีปัญหาโต้ แย้ งในเรื่ องความถูกต้ องสมบูรณ์ ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ ประธานคณะกรรมการหรื อผู้ที่ประธาน
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้ชี ้ขาด
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ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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ข้ อบังคับ
ของ
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทั ้งหมด จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั ้งหลาย ซึ่ง
เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั ้น จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า
(45) วั น นั บ แต่ วัน ครบกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เ ช่ น นี ใ้ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จํานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุม ไม่ครบเป็ นองค์ ประชุม ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคห้ าต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั ้งนั ้นให้ แก่บริษัท
ข้ อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ อ งที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ทราบไม่น้ อ ยกว่ า 7 วันก่ อ นวัน ประชุม และโฆษณาคํา บอกกล่า วนัด ประชุม ในหนังสือ พิ ม พ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทั ้งนี ้ สถานที่ ที่จ ะใช้ เ ป็ นที่ป ระชุม จะอยู่ในจัง หวัดอันเป็ นที่ตัง้ สํานักงานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อ ที่อื่ นใด
ตามที่ คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ ข้อ
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ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมดและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั ้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่งโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าหากการประชุมนั ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุม
ใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุม หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิ เ ศษในเรื่ อ งใดผู้ถื อ หุ้น คนนัน้ ไม่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่ อ งนัน้ นอกจากการออกเสีย งเลือ กตั ง้
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดังนี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
(Duty Stamp Baht 20)
(General Form)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550
--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

(1) ข้าพเจ้า
I/We

จังหวัด
Province

ถนน
Road

เดือน
Month

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
โดยถือหุ น้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, and having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, having the right to vote equal to

หุ น้ สามัญ
ordinary share
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
preference share
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2)

(3)

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

หรื อ
, or

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

หรื อ
, or

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
age
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes,
เสี ยง
votes.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2020
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ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 13th Febuary 2020 at 10 A.M. at Ascott I&II Room, G Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or any adjournment at
any date, time and place thereof.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง
ได้
Remark
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
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ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นายวัลลภ ศรี ไพศาล
ตําแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

47 ปี

ที่อยู่ :

318 ซอยหมูบ่ ้ านปั ญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 27 เมษายน 2561
2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
ตําแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

38 ปี

ที่อยู่ :

6/118 ซอยโกสุมรวมใจ 43 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2561
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ตําแหน่ ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ :

41 ปี

ที่อยู่ :

99/797 หมูท่ ี่ 4 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 22 ตุลาคม 2561
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นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ที่กําหนดเท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
้ ่า
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระราย นัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มี
อํานาจ ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้ รับ แต่ง ตัง้ เป็ นกรรมการอิ สระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ อ งห้ า มดัง กล่า ว ไม่รวมถึง กรณี ท่ี กรรมการอิ สระเคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดา
มารดา คู่ สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
อิสระ
(5) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าว มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดงั กล่าวรวมถึงการ
ทํ า รายการทางการค้ า ที่ กระทํ า เป็ นปกติเพื่ อ ประกอบกิ จการ การเช่า หรื อ ให้ เช่ า อสัง หาริ มทรั พ ย์ รายการ
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เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อ บริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน
การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ในทํานองเดียวกันซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภารหนี ้ที่ต้องชําระ ต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการ เงินซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริการทางวิชาชีพ นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ บุคคลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็ นบุคคลที่มีหรื อ
เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จหรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูล ค่า ที่ กํ า หนดตามข้ อ (5) หรื อ (6) หาก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
การให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ น ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือน ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(10) ภายหลังได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
Proxy Form B.
(Duty Stamp Baht 20)
(แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, and having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, having the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2)

(3)

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

6

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง ดังนี้
votes,
เสี ยง ดังนี้
votes.
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กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง
Any of one of Independent Director
1. นายวัลลภ ศรี ไพศาล หรื อ
Mr.Wallop Sripaisal or
2. นายภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม หรื อ
Mr. Puripat Chumtham or
3. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
Miss Sansanee Poolsawat

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2020
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 13th February 2020 at 10 A.M. at Asscott I&II Room G Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
To consider and approve the Company to enter into the purchase of ordinary shares of Tonson Development
Company Limited;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019;

พิจารณาอนุมัตลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น (Par Value) เพือ่ หักลบส่ วนตํา่ กว่ ามูลค่ า
หุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่ วน
To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by reduction of par value of the
share and offsetting shares discounts on common shares;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
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เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
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วาระที่ 3.1

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 3.1 To consider and approve the amendment to clause 4 of the memorandum of association to be in line with the
decrease of the Company’s registered capital;

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตเิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 4.1 To consider and approve the amendment to Clause 4 in the memorandum of association to be in line with the
increase of the Company’s registered capital ;

วาระที่ 4.1

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares to the existing shareholders by way of
Rights Offering;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters, if any
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(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in
any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies
for splitting votes.
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy
Form B. as attached
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
In the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2020
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 13th February 2020 at 10 A.M. at Asscott I&II Room G Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสี ยง
votes

10

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 10
แผนที่สถานที่จดั ประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10

ตึ กเอ็มไพรส์

โรงพยาบาลบางรัก

ธนาคาร ยู โอบี

ตึ กรัจนาการ

ทางด่วน

ซอยเซ็นต์หลุยส์

สี� แยกนราธิ วาส

ถนนสาทรซอย 9

ASCOTT

ถนนสาทรใต้

สพานตากสิ น

ถนนสาทรเหนื อ.

สถานี รถไฟฟ้ าสุรศักดิ�

ถนนสี ลม.

สถานี รถไฟฟ้ าช่ อง
นนทรี
ธนาคารแสตน
ดาร์ด ชาร์เตอร์

1

แม่นํ�าเจ้าพระยา

ตึ กบางกอกทาวเวอร์

แม่นํ�าเจ้าพระยา

แผนที�ของตึกแอสคอทค์ สาทร กรุงเทพ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชันที
้ ่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

