รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
ของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร
บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2.

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

3.

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริษัท

4.

นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

5.

นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

6.

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนจากบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ซึง่ เป็ นปรึกษาทางการเงินอิสระ
1.

นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร

2.

นายอภิสณ
ั ห องศ์ทวีเกียรติ
ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่เป็ นประธาน

ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บ
บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน
เริ่มการประชุม
ประธานฯ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในวันนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 41 ราย และโดยการ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จานวน 16 ราย รวมเป็ นจานวน 57 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 1,063,289,248 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 94.68 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งจัดขึน้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 ดังกล่าว ได้จัดทาอย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

เพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงไม่ส่ง หนังสือเชิญประชุมในรู ปแบบฉบับจัดพิมพ์ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ เพื่ออานวยความ
สะดวก เพราะเหตุดจึงส่งเพียงหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อมา
ประธานฯ ตอบ ผูถ้ ือหุน้ จานวนมากไม่ได้อ่านหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่บริษัทจดทะเบียนส่งให้ก่อให้เกิด
การสิน้ เปลืองทรัพยากรเป็ นอย่างมาก บริษัทจดทะเบียนจานวนมากก็เปลี่ยนมาใช้ระบบนี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มี
ปั ญหาติดขัดสามารถแจ้งทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกก่อนการประชุมได้

นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ ขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี ้
-

รายงานการประชุมที่ไม่ได้รบั การรับรองจะต้องถูกนามาแก้ไขและนามาพิจารณารับรองอีกครัง้ เพื่อให้ได้รบั
การรับรองจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระที่อยู่ในกฎหมายไม่สามารถข้ามได้ โดยปกติบริษัทจด
ทะเบียนขนาดใหญ่จะนารายงานการประชุมขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่หรือส่งรายงานประชุมฉบับรูปเล่มแก่ผู้
ถือหุน้ ตามที่อยู่สาหรับจัดส่ง และให้กรอบระยะเวลา 14 วัน หรือ 1 เดือน เพื่อทักท้วงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการไม่รบั รองรายงานการประชุมนีแ้ ละป้องกันไม่ให้การแก้ไขซา้ ซ้อนอีก อีกทั้งขอเสนอให้บริษัทฯ ส่ง
เอกสารในรูปแบบหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อล่วงหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลาในการตอบกลับเพื่อร้อง
ขอเอกสารเชิญประชุมฉบับจัดพิมพ์แก่ผถู้ ือหุน้ ผูม้ ีการร้องขอ และหารือเพื่อหาทางออกเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และ
บริษัทฯ ได้ประโยชน์รว่ มกันทัง้ 2 ฝ่ าย
ประธานฯ ตอบ เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท ฯ จะส่งหนังสือ เชิญ ประชุม ฉบับ ย่อ
ล่วงหน้ากว่าปกติเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะรับหนังสือเชิญประชุมเป็ นเอกสารมีระยะเวลาเพียงพอ
ในการแจ้งความประสงค์และบริษัทฯ สามารถจัดส่งเอกสารแก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ตามที่
กฎหมายกาหนด ส่วนเรื่องวาระรับรองรายงานการประชุมเป็ นเรื่องธรรมเนียมปฏิบตั ิ แต่ในทางกฎหมายถือ
ว่าสิน้ สุดตัง้ แต่เมื่อประธานที่ประชุมลงนามรับรอง หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการคัดค้านก็สามารถคัดค้านได้ แต่ท่ี
เสนอให้รบั รองย้อนหลังเนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่ารายงานการประชุมที่ได้ถกู นาไปใช้นนั้
มีเนือ้ หาสาระอย่างไร
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,717

100.00

531

0.00

-

0.00

1,063,289,248

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะได้มาซึ่งหุน้ สามัญ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (“TONSON”) ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จานวน 1,472,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ้ น ละ 100 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 47.50 ในราคาไม่ เ กิ น 220 ล้า นบาท จากบริ ษั ท ทริ ล เลี่ ย นแนร์ โฮลดิ ้ง จ ากั ด
(“TRILLIONAIRE”) ซึ่งถือหุน้ ใหญ่โดยนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ การลงทุนนีเ้ ป็ นไปตาม
แผนการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็ นไปตามแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการดาเนินการให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขอ
กลับมาซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเพื่อให้เข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ ประธานฯ เรียนเชิญนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์เล่าภาพรวมโครงการต้น
สน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ อาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ดังนี ้
โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
โครงการ

:

ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ / Tonson One Residence

เจ้าของโครงการ

:

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ที่ตงั้ โครงการ

:

ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พืน้ ที่โครงการ

:

3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

:

คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

จานวนห้อง

:

80 ยูนิต เป็ น Corner Unit ทัง้ หมด
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จานวนที่จอดรถ

:

115 คัน

รูปแบบห้อง

:

1 Bedroom 57 – 74 ตารางเมตร
2 Bedrooms 108 – 117.5 ตารางเมตร
Penthouse 255 – 387.5 ตารางเมตร

สิ่งอานวยความสะดวก :

ฟิ ตเนส, สระว่ายนา้ ลอยฟ้า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
เข้าออกด้วยระบบคียก์ าร์ด, ลิฟต์โดยสารส่วนตัว และระบบจอดรถอัตโนมัติ เป็ น
ต้น

มูลค่าโครงการ

:

2,900 ล้านบาท

เปิ ด ขายเมื่ อ 9 มิ ถุน ายน 2562 โดย ณ 31 ธัน วาคม 2562 มี ยอดขาย 57 ยูนิ ต หรือ คิด เป็ น ร้อยละ 71.25 ของ
จานวนยูนิตทัง้ หมด
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด รวมถึงให้เงินกูย้ ืมแก่ TONSON ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองในการพัฒนา
โครงการอาคารชุ ด ต้น สน วัน เรสซิ เดนซ์ โดยทั้ง นี ้เงื่ อ นไขบั ง คับ ก่ อ นในการเข้า ลงทุ น คื อ TONSON จะต้อ งได้รับ
ใบอนุญาตที่สาคัญ ได้แก่ การเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง ก่อนการทา
รายการ โดยในปั จ จุ บัน TONSON ได้ย่ื น การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการในรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่ 1 และ 2 แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ตามลาดับ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาพิจารณา 30 วัน คาดว่าโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จะได้รบั ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ส่วนใบอนุญาตก่อสร้าง TONSON ได้ย่ืนเอกสาร
ขออนุญาตไว้ก่อนแล้วขาดเพียงแต่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแนบประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง
คาดว่าโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จะได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
การเข้าทารายการข้างต้นเข้าลักษณะเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น พ.ศ. 2546 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต ้อ งขออนุ มั ติ ก ารเข้า ท ารายการจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่ นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย นอกจากนีบ้ ริษั ทฯ ต้องจัดให้มี ท่ีปรึกษาทางกา รงินอิ สระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยว
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โยงกัน รายการซือ้ หุน้ สามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
และรายงานความเห็ น ของที่ ป รึก ษาการเงิน อิ สระเกี่ ย วกั บ รายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรัพ ย์ และรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น มี
รายละเอียดดังที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
และเนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติว่าจ้างให้
บริษั ท บลูเมนทอล ริช เตอร์ แอนด์ สุเมธ จากัด (“BRS”) ปรับ ปรุ ง รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ
TONSON ให้เป็ นปั จจุบนั ประธานฯ จึงเรียนเชิญให้นายวัลลภ ศรีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูแ้ ถลงผลการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายโดยสังเขป
นายวัลลภ ศรีไพศาล ชีแ้ จงผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายโดยสังเขป ดังนี ้
TONSON ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดถูกต้อง และคงอยู่ตามกฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
TONSON ยังมิได้มีการออกใบหุ้นให้แก่ผูถ้ ือหุ้น BRS เห็นว่าควรที่จะกาหนดไว้ในสัญ ญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ TONSON
ดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ให้ถกู ต้องตามที่กฎหมายกาหนด
ส าหรับ ประเด็ น อื่ น ๆ นอกจากที่ ได้ ก ล่ า วไปข้ า งต้น เนื่ อ งจาก TONSON ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การค้ า
อสังหาริม ทรัพ ย์ซ่ึงอยู่ในข่ ายที่ จ ะต้อ งจดทะเบี ย นภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ดังนั้น BRS เห็ น ควรที่ จ ะกาหนดไว้ในสัญ ญาที่
เกี่ยวข้องโดยให้ TONSON ดาเนินการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถกู ต้องตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ BRS พบว่ า TONSON ได้เข้า ท าสัญ ญาสนับ สนุ น ทางการเงิ น กั บ สถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี
ข้อกาหนดห้ามมิให้เปลี่ยนอานาจควบคุมใน TONSON ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการเข้าถือครองหุน้ ของ TONSON
ดังนัน้ BRS จึงเห็นควรที่จะกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ TONSON ดาเนินการส่งหนังสือเพื่อขอความยินยอมจาก
สถาบันการเงินผูใ้ ห้สินเชื่อสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

เพราะเหตุใดจึงซือ้ หุน้ จาก TRILLIONAIRE เพียงแค่รอ้ ยละ 47.50 ไม่ซือ้ ทัง้ จานวน ประเมินราคาซือ้ ขาย
อย่างไร เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินจานวนมากจะส่งผลกระทบหรือไม่ เพราะเหตุใดต้องเพิ่มเงินให้กยู้ ืมอีก
จะสะท้อนงบการเงินอย่างไร ราคาของห้องชุดที่ยังเหลือจะเป็ นอย่างไร กาหนดราคายุติธรรมของหุน้ จาก
อะไร เป็ นไปได้ไหมที่ตน้ ทุนค่าก่อสร้างจะบานปลาย มีค่าความนิยมหรือไม่
ประธานฯ ตอบ เดิมนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ลงทุนโครงการนี ้ในนามส่วนตัวกับหุน้ ส่วนอีก 4 ราย โดย
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ในสัดส่วนเพียงร้อยละ 47.50 ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความประสงค์จะซือ้ หุน้ ที่เหลือ
ทัง้ หมดให้ได้มากที่สุดแต่ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นไม่ มีความประสงค์ท่ีจะขาย แม้กระทัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ก็
ไม่ได้มีความประสงค์จะขายแต่ดว้ ยเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ท่ีหา้ มไม่ให้ผบู้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ส่งผลให้กรรมการท่านอื่นเสนอให้
ซื ้อ หุ้ น จากนายศุ ภ โชค ปั ญจทรัพ ย์ เข้ า มาให้ กั บ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
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อสังหาริมทรัพย์อื่นใดในนามส่วนตัวแล้ว บริษัทฯ ประมาณการรายได้จากการขายห้องชุด 2,850.00 ล้าน
บาท โดยมีกระแสเงินสดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย และชาระคืนหนีส้ ินทั้งหมด 860.00 ล้านบาท เมื่อคิด
มูลค่าตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 47.50 จะได้มูลค่า 408.50 ล้านบาท ในปี 2566 ถึง
2567 โดยมีมลู ค่าที่บริษัทฯ ลงทุน 220.00 ล้านบาท ส่วนเรื่องเงินกูย้ ืมเนื่องด้วยผูพ้ ฒ
ั นาโครงการมีเครดิตที่
ดี สามารถกู้ได้จานวนมาก จะเห็น ได้ว่า ที่ ดิน มีมูลค่ าประมาณ 1,000.00 ล้านบาท และมูลค่าก่ อสร้าง
รวมถึงค่าดาเนินการ อีกเกือบ 1,000.00 ล้านบาท ทัง้ ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพียง 310.00 ล้านบาท ส่งผลให้
โครงการต้องสารองเงินทุนไว้ 150.00 ล้านบาท (เมื่ อคิด ตามสัดส่วนการถื อหุ้นที่รอ้ ยละ 47.50 บริษัท ฯ
จะต้องสารองเงินที่ ประมาณ 70.00 บาท) แต่ปัจจุบันมีการเบิกใช้เพียงประมาณ 40.00 ล้านบาท โดยยัง
เหลือเงินเผื่อเบิกใช้อีกกว่า 100.00 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดอาจมีเพียงพอไม่ตอ้ งเบิกเพิ่มอีก
TONSON จะถือเป็ นกิจการร่วมค้า มีอิทธิพลแต่ไม่มีอานาจควบคุม โดยทางบัญชีงบการเงินจะรวมเมื่อซือ้
ขายหุ้น โดยจะรับรู ร้ ายได้จากโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ เมื่อโอนประมาณปี 2566 ถึ ง 2567 ซึ่งใน
ระหว่างดาเนินการอาจจะรับรู ค้ ่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่สามารถบันทึกเป็ นสินทรัพย์ได้แต่จะมี จานวนไม่
มากเพราะส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายบันทึกเป็ นสินทรัพย์ได้
นายศุภโชค ปั ญ จทรัพ ย์ กรรมการและผู้บ ริห าร ชีแ้ จงว่า โครงการต้น สนจะแล้ว เสร็จ ในอีก 3 ปี และมี
แนวโน้มที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปและได้กาไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) มากขึน้ จากจานวนห้อง
ชุดที่ยังเหลืออยู่รอ้ ยละ 20 ราคายุติธรรมของหุ้นถูก ประเมินโดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ น
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างเป็ นต้นทุนแบบล่าซาโดยการเหมาทั้ง โครงการซึ่งจะป้องกัน ต้นทุนค่า
ก่อสร้างที่อาจจะบานปลาย
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ชีแ้ จงว่า ค่าความนิยมจะวัด มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา ณ วัน
ได้มา โดยต้องจาแนกมูลค่าที่จ่ายไปก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงจะทราบว่าสินทรัพย์อะไรบ้างที่มี
ส่วนเกินมูลค่าทางบัญชี แล้วคิดสัดส่วนตามการถือหุน้ ของกิจการร่วมค้า ซึ่งข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินภายหลังจากการซือ้ หุน้ ของ TONSON
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ จานวนเท่าใด ชาระอย่างไร แหล่งเงินทุนจากการซือ้ มาจากที่ใดบ้าง เดิมผูถ้ ือ
หุน้ TONSON มีกี่ท่าน ภายหลังจากการขายหุน้ ของ TONSON จะมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น
อีกหรือไม่ ทราบหรือไม่ว่ากรรมการบริษัทจดทะเบียนห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะมี
ปั ญ หาด้านสภาพคล่ อ งไหมหากจ่า ยเงิน จ านวนมากในการซื อ้ หุ้น ของ TONSON บริษั ท ฯ จะสามารถ
กลับมาซือ้ ขายได้เมื่อไหร่
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ประธานฯ ตอบ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ การชาระจะ
เป็ นเงินสดทัง้ หมดโดยมาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และการออกหุน้
เพิ่มทุน
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหาร ชีแ้ จงว่า เดิม TONSON มีผถู้ ือหุน้ จานวน 5 ท่าน โดยมีนาย
ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ภายหลังจากการขายหุน้ ของ TONSON ให้แก่บริษัทฯ ก็
จะไม่มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นใดในนามส่วนตัวอีก ก่อนหน้าการทารายการรับโอนกิจการ
ของบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองเพื่อซือ้ ที่ดินสาหรับการพัฒนาโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ อยู่ก่อนแล้ว
ไม่ได้มีเตรียมการจะถือหุน้ TONSON ในนามส่วนบุคคลเพื่อขายให้แก่บริษัทฯ ภายหลัง บริษัทฯ ได้มีการ
วางแผนทางการเงิน ล่ วงหน้าโดยมี การดูก ระแสเงิน สดรวมทุกโครงการแล้ว และต้น สนเปิ ด โครงการก็
สามารถขายได้แล้ว อีกทัง้ โครงการวนา เรสซิเดนซ์ ก็ขายได้กว่าร้อยละ 50 แล้วซึ่งจะรับรูร้ ายได้ทงั้ หมดในปี
2563 และในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่อีกหนึ่งโครงการซึ่งอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน
กับโครงการวนา เรสซิเดนซ์ ซึ่งจะรับรูร้ ายได้ในปี 2564 และ โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จะรับรูร้ ายได้ใน
ปี 2566 ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่องของกระแสเงินสด ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้
บริษัทฯ ดาเนินการให้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
-

เพราะเหตุใดจึงต้องขอความยินยอมจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้สินเชื่อสาหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ใน
เมื่อสัดส่วนการซือ้ หุน้ เป็ นเพียงกิจการร่วมค้า ไม่ได้มีอานาจควบคุม ผูซ้ ือ้ คอนโดโครงการต้นสน วัน เรสซิ
เดนซ์ เป็ นใคร ซือ้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด การแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้นเป็ น
ประเด็นในเรื่องสาคัญหรือประเด็นปลีกย่อย ปั จจุบนั มีการลงนามทาสัญญากับผูร้ บั เหมาหรือยัง
นายศุภโชค ปั ญ จทรัพย์ กรรมการและผู้บริหาร ชีแ้ จงว่า TONSON ได้รับสินเชื่อ ในรู ปแบบทั้งโครงการ
(Project finance) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยการทาสัญญา Joint venture agreement ในระหว่างผู้
ถือหุน้ โดยต้องมีการให้ความเห็นชอบรวมกันในการดาเนินการประกอบกับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และผู้
ถือหุน้ อีกท่านเข้าร่วมคา้ ประกันด้วย ผูซ้ ือ้ คอนโดเป็ นบุคคลธรรมดาและมีอตั ราส่วนต่างชาติจานวนร้อยละ
10 โดยเน้นเพื่อการลงทุนและเก็งกาไรเนื่องจากโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ เรียกเก็บเงินจองและเงินผ่อน
ดาวน์คิดเป็ นร้อยละ 25 ของราคาขาย โดยผูซ้ ือ้ มีความมั่นใจในการลงทุนเนื่องจากมั่นใจในศักยภาพของ
ทาเลที่ตงั้ โครงการ ปกติการทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนัน้ จะมีพิจารณา 2 รอบ ซึ่งน้อย
มากที่จะผ่านการพิจารณารอบแรกทันที โดยรอบแรกโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ จะยังมีเรื่องที่เอกสาร
และการทดสอบฝุ่นและเสียงที่ยงั ไม่ครบ แต่จะไม่มีประเด็นหลักเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน ปั จจุบนั TONSON ลง
นามทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จากัด และเมื่อได้รบั ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วจะมีการลงนามทาสัญญาก่อสร้างต่อไป
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการ
ซือ้ หุน้ สามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัดโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เดินออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญบริษัท ต้นสน ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

546,138,483

100.00

500

0.00

0

0.00

546,138,983

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีไ้ ด้แก่ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคล
ตามมาตรา 258 ถือหุน้ จานวน 517,150,265 หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 46.05
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้น (Par Value) เพื่อหัก
ลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนต่า
กว่ามูลค่าหุน้ (187.89) ล้านบาท และขาดทุนสะสม (437.38) ล้านบาท ดังนัน้ เพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และชดเชย
ผลขาดทุนสะสมบางส่วน จึงเสนอวาระนีใ้ ห้ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
561,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,123,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 561,500,000
บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุน
จดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ลดลง จาก 1,123,000,000 บาท เป็ น 561,500,000 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่า
หุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนโดยมีจานวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุน้
การลดทุนในครัง้ นีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียง
การหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย: บาท
องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว

ณ 30 กันยายน 2562
ปั จจุบัน
หลังการล้างขาดทุนสะสม
1,123,000,000
561,500,000
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องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุน้

ณ 30 กันยายน 2562
ปั จจุบัน
หลังการล้างขาดทุนสะสม
(187,893,837)
(437,379,356)
(63,773,193)
497,726,807
497,726,807

ส่วนเกิน (ต่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

อีกทัง้ เสนอให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น

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

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,123,000,000 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )
( - หุน้ )”

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

คาดว่าจะจ่ายปั นผลได้เมื่อไหร่
ประธานฯ ตอบ จากผลการดาเนินงานในปี 2562 ขาดทุนสะสมจะยังไม่ห มดไป คาดว่าจะหมดภายในปี
2563 ซึ่งจะหากในปี 2564 มีสภาพคล่องก็จะพิจารณานาเสนอจ่ายเงินปั นผลต่อไป

นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

เมื่อมีการลดทุน จะมีการชดเชยผูถ้ ือหุน้ โดยการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญได้หรือไม่ และจะ
สามารถออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อชดเชยให้ผถู้ ือหุน้ ได้หรือไม่
ประธานฯ ตอบ การลดทุนในครัง้ นีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่
อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชี เพื่อให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลได้เร็วขึน้ เท่านัน้ ส่วน
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเป็ นการเพิ่มทุนรูปแบบหนึ่งจะดาเนินการก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มี
ความจาเป็ นในการใช้เงินเท่านัน้

เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ เพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ เพื่อหักลบส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ของบริษั ท ฯ ข้อ 4. เรื่องทุน จดทะเบีย น เพื่ อให้สอดคล้องกับ การลดทุน จดทะเบีย นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,848

100.00

500

0.00

-

0.00

1,063,289,348

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 100,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 561,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 661,500,000 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่ จานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนผูถ้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ สาหรับเป็ นเงินทุนในการซือ้ หุน้ สามัญ TONSON และอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น

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

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

(หนึง่ พันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,323,000,000 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านหุน้ )
( - หุน้ )”

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

จาเป็ นต้องเพิ่มทุนให้เสร็จก่อนเพื่อนาเงินไปซือ้ หุน้ ของ TONSON หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงต้องใช้วิธีเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ ๆ ที่มีหลากหลายวิธี อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนเป็ นอย่างไร ปั จจุบนั
นีม้ ีตน้ ทุนทางการเงินร้อยละเท่าไหร่
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ประธานฯ ตอบ การเข้า ท ารายการนี ้ท าได้ 2 แนวทางคื อ 1. เพิ่ ม ทุน ให้แ ล้ว เสร็จ ก่ อ นน าเงิน มาซื อ้ หุ้น
TONSON 2. ในกรณีตอ้ งการความรวดเร็วบริษัทฯ อาจจะซือ้ เจรจาเพื่อซือ้ ทันทีและชาระนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ ภายหลัง ตามที่เรียนเบือ้ งต้นเนื่องจากมีวิธีในการจัดหาเงินทุนจากหลายแห่ง โดยอันดับแรกจะเป็ น
การกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีผลต่อสัดส่วนของการเพิ่มทุน ส่วนการออกหุน้ กูบ้ ริษัทจดทะเบียนที่ถูก
ห้ามซือ้ ขายอาจจะได้รบั ความสนใจน้อย และการเพิ่ ม ทุนให้แ ก่ผู้ถือ หุ้น เดิ มตามสัด ส่ว นการถื อหุ้น นั้น
บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเปิ ดโอกาสให้สิท ธิผถู้ ือหุน้ เดิมก่อนหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ประสงค์ใช้สิทธินายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์หรือผูถ้ ือหุน้ ท่านอื่นก็อาจจะใช้สิทธิเกินสิทธิได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเครดิตที่ดีส่งผลให้มีสดั ส่วน
หนีส้ ินต่อทุนค่อนข้างสูง เมื่อมีการซือ้ ทรัพย์สินเข้ามาก็ไม่ได้มีการทาให้สดั ส่วนเปลี่ยนไปมาก
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหาร ชีแ้ จงว่า ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ท่ี รอ้ ยละ MLR –
1.00
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
-

คาดว่าจะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) จะทราบ
ผลการพิจารณาสินเชื่อเมื่อไหร่ ที่ไม่ใช้การเพิ่มทุนในการรู ปแบบการแลกหุ้นเพราะจะทาให้นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ มีหน้าที่ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ใช่หรือไม่ การเพิ่มทุนที่ราคา 1.00 บาท ในขณะที่ลดทุน
เหลือ 0.50 บาท จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมหักล้างกับส่วนเกินมูลค่าหุน้ จนหมดไปหรือไม่
ประธานฯ ตอบ คาดว่าจะประชุมเพื่อพิจารณากาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ในช่วงปลายเดือนนี ้ และคาดว่า วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record
Date) จะอยู่ในเดือนมี นาคม คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาสินเชื่อก่อนสิ ้นเดือนกุมภาพัน ธ์นีแ้ ละจะ
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และสัดส่วนเอาไว้ก่อน การถือหุน้
ข้ามร้อยละ 50.00 ในแง่ของการฟื ้ นฟูกิจการสามารถขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ได้ แต่ท่ีเลือก
แนวทางเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ นัน้ บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเปิ ดโอกาสให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ เดิมก่อน
ในปี 2563 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เกิดจากการเพิ่มทุนจะถูกนามาหักลบกับขาดทุนสะสมภายหลังการ
ลดทุนที่จะคงค้างประมาณ 63.77 ล้านบาท

เมื่ อไม่มี ผู้ถือหุ้น รายใดมี ข้อซักถามเพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีป ระชุม พิ จารณาอนุมัติเพิ่ ม ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
11

มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,848

100.00

500

0.00

-

0.00

1,063,289,348

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ วันกาหนด
รายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รบั การจัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างขอ
สินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ หุน้ สามัญ TONSON เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้วจึงจะกาหนด
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายได้
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการ กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการ
จัดสรรหุน้ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รบั การจัดสรร ระยะเวลาจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความใน
เอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ คาขอต่าง ๆ และ/หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง
การนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

บริษัทฯ กาหนดอัตราส่วนการจัดสรรเท่าไหร่ และอย่างไร เพราะเหตุใดออกเสนอขายเพียง 100.00 ล้านหุน้
ไม่ออกเสนอขายเผื่อเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ไม่ทราบเป็ นไปได้ไหมที่ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะจอง
น้อยกว่าสิทธิเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยได้หรือไม่ การเพิ่มทุนจะทารายการผ่านบริษัทหลักทรัพย์
หรือไม่
ประธานฯ ตอบ ผูถ้ ือหุน้ อาจแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินจากสิทธิท่ีได้รบั จัดสรรได้ ในราคาเสนอ
ขายเดียวกัน ในกรณีท่มี ีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนน้อยกว่าหุน้ ที่เหลือ
จากการจัดสรรตามสิทธิให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือนัน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหุน้
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จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนที่เหลือนั้น
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้ดาเนินไปจนกระทั่ง
ไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร การกาหนดอัตราส่วนเงินเพิ่มทุนมาจากจานวนเงินสาหรับซือ้ หุน้ TONSON
หักด้วยเงินทุนหมุนเวียน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยเบือ้ งต้นคาดว่าจะจัดสรรในอัตรา 6:1 หรือ
7:1 ปั จจุบันทุกโครงการของบริษัท ฯ ได้รบั การสนับสนุน เงินกูย้ ืมสาหรับในทุกโครงการแล้ว จึงไม่มีความ
จาเป็ น จะนาเรื่องการจองน้อยกว่าสิทธิเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยหารือกับนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
เนื่องจากจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่มากอาจจะดาเนินการจองตรงกับบริษัทฯ ไม่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้วย

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,063,288,848

100.00

500

0.00

-

0.00

1,063,289,348

100.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า วาระนีเ้ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้กับผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือต้องการซักถามสิ่งอื่นใด
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
-

มุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์มีอย่างไรบ้างในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มซบเซาเช่นนี ้ บริษัทฯ
มุ่งเน้นจะพัฒนาไปแนวราบหรือแนวสูง เพราะเหตุใดจึงใช่ช่อื ว่า Asset Five

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการและผู้บริหาร ชีแ้ จ้งว่า โครงการที่บริษัทฯ พัฒนาขายดีทุกโครงการเนื่องจาก
บริษัทฯ เลือกตลาดกลุ่มที่มีความต้องการซือ้ จริง โดยจับตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจง และเชื่อว่ายังมีช่องว่างให้สามารถ
พัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีในตลาดได้ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นทาตลาดในกลุ่มที่แตกต่าง (Niche Market)
และหวังจะเป็ นคาตอบของคนที่กาลังหาบ้านที่แตกต่างและไม่มีในตลาด ปั จจุบนั ไม่ได้เน้นพัฒนาแนวใดแนวหนึ่งเพียงแค่
เห็นช่องว่างและโอกาสก็พร้อมที่จะพัฒนาโครงการเพื่อตอบรับ ชื่อ Asset Five มาจากหลักสาคัญขององค์กรทั้ง 5 ข้อ
ได้แก่ Integrity Commitment Help First Professionalism Longevity และ Asset คล้องจองกับนามสกุล
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