ที่ 025/2563
1 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด เลขที่ 356 อาคารดับเบิล้ ยู
วัน ชัน้ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวได้
พิจารณาและอนุมตั ิในแต่ละวาระ สรุปได้ดงั นี ้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน
วาระที่ 2 อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม
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หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 4.1 อนุมตั ิแต่งตัง้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ กลับเข้าดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 4.2 อนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 5 อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ดังนีค้ ือ
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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เบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- อนุกรรมการ

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 อนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ให้เป็ นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และใน
กรณีท่ีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้า ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 สาหรับบริษัทฯ เป็ น
จานวนไม่เกิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 7 อนุมตั ิโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ จานวน 43,192,307.50 บาท จากที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ครบทัง้ จานวน 86,384,615 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภทของตราสาร
วัตถุประสงค์

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด
เพื่อนาเงินไปชาระหนีเ้ งินกูย้ ืม ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

วงเงิน

มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด แล้ว บริษัทฯ สามารถนามูลค่าไถ่ถอน
ดัง กล่ า วกลับ มาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่ า คงค้างรวม ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจานวนดังกล่าว (Revolving Basis)

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท

อัตราดอกเบีย้

ขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

อายุของตราสาร

สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ สูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กู้ระยะยาว
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศต่อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ ผู้ลงทุน โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนราย
ใหญ่ ทัง้ จานวนหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในคราวเดียว
หรือหลายคราว และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) ทัง้ นี ้ ให้อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักงานคณะกรรมการ
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ประเภทของตราสาร

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด
ก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

ผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบ
กาหนด ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ่อี อกในแต่ละครัง้

เงือ่ นไขอื่นๆ

ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ่ีจะ
ออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้
การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบี ยน
ในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การในการ
กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่
ละครั้ง รวมทั้ง ให้มี อ านาจในการด าเนิ น การใด ๆ อัน จ าเป็ น และ
เกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สาเร็จและเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
และรับ ประกั น การจั ด จ าหน่ า ย การเข้า ท าและลงนามในสัญ ญา
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/
หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัด ทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ
กับ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

ผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จานวนเสียง

ร้อยละ

1,049,966,920

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

0.00

งดออกเสียง

-

0.00

1,049,966,920

100.00

เห็นด้วย

รวม

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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