หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ไม่มีหอ้ งประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

สารบัญ
หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2564
วาระที่ 1 พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด
2
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
2
ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
2
วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ า ดํ า รง
3
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
4
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564
4
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
5
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายงานประจํา ปี 2563 พร้ อ มด้ ว ยงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ ปี บั ญ ชี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563 (ปรากฏตามรหัสคิวอาร์ (QR Code))
เอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
เดิม
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
เอกสารแนบ 6 เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การส่ง
เอกสารและลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้า
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถาม
คําถามระหว่างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารแนบ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เอกสารแนบ 8 คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shareholder Meeting)
บริษั ทฯ ได้เผยแพร่ห นังสือเชิ ญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํา ปี 2564 (ผ่ านสื่ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์) ที่ เว็บ ไซต์
www.assetfive.co.th ของบริษัทฯ
•

บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงแสดงความคิดเห็น และสอบถาม ตัง้ แต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานดังกล่าว ดังนัน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ บริษัทฯ จึงไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 เป็ นวาระการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอีก

•

ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด และเพื่อประโยชน์ในการ
ให้บ ริการแก่ผูถ้ ื อหุน้ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุ้นจะได้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุค คล โดย
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.assetfive.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / หัวข้อ “ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ”

9 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.

รายงานประจําปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code)

2.

ประวัติกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รบั เสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิม

3.

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

4.

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

5.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

6.

เอกสารหรือหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งแสดงเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การส่งเอกสารและลงทะเบียน
เพื่อยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคําถามระหว่างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียน

7.

ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสํามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

8.

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shareholder Meeting)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ บริษัท แอสเซท

ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (“ที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น ”) ในวัน อังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียว (ไม่มีห้องประชุม เพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดเชือ้ COVID-19) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

1

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี ท่ีผ่านมา ซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
การลงมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทําและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
และงบกําไรขาดทุน และเพื่อเป็ นการชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมา
ว่า มีพฒ
ั นาการไปในทิศทางใดบ้าง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้อง
ตรงตามความเป็ น จริง ผู้ถื อ หุ้น ควรอนุมัติ งบการเงิน ของบริษั ท ฯ สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
และสํารองตามกฎหมาย โดยคํานวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏผล
ขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 15,407,446 บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัท
จํานวน 15,407,446 บาท จึงทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปี กรรมการ
บริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด สําหรับในปี นีม้ ีกรรมการที่จะต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายวัลลภ

ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

2. นายภูรพิ ฒ
ั น์

ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า กรรมการที่ จ ะต้อ งออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระทั้ ง 2 ท่ า น เป็ น
ผูท้ รงคุณ วุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษั ทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ยังได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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)

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

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจําในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ
จากค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทอืน่ ๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
การลงมติ
วาระนี ้ตอ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ในปี 2564 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสอนให้
ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบบัญ ชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภา
ภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 สําหรับบริษัทฯ เป็ นจํานวนไม่เกิน 720,000
บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ห รือผู้ท่ีเกี่ ยวข้องกับ บุค คลดังกล่ าวแต่ อ ย่างใด โดยมี ค วามเป็ นอิ สระต่ อการทําหน้าที่ และค่าตอบแทน
ดังกล่ า วเหมาะสมกับ ขอบเขตของงานที่ ต ้อ งรับ ผิ ด ชอบแล้ว ผู้ถื อ หุ้น ควรอนุ มัติ ก ารแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จํานวน
15,407,446 บาท ในขณะที่มีส่วนเกินกว่ามูลค่าหุน้ สามัญจํานวน 18,821,992 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นว่า ผู้ถือ หุ้น ควรอนุมัติ โอนส่ วนเกิน มูลค่าหุ้นเพื่ อล้างขาดทุน สะสมของ
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้เร็วขึน้
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่ จาํ หน่ ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีป ระชุมพิ จารณาเรื่องอื่น นอกจากที่
กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
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ดังนัน้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
กันหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือมอบฉันทะให้นายวัลลภ ศรี
ไพศาล หรือนางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ หรือนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน ตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่อง
และแยกให้ผู้ถื อหุ้น สามารถใช้สิท ธิ อ อกเสี ยงเลือ กตั้งกรรมการเป็ น รายบุคคลในวาระเลื อกตั้งกรรมการ ทั้งนี ้ ข้อ มูล
กรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
ในการนีบ้ ริษทั ฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษา
เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสาร และการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผูถ้ ือหุน้ และ
วิธีการมอบฉันทะ ขัน้ ตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและการ
ถามคําถามระหว่างการประชุม ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 5
อ นึ่ งบ ริ ษั ท ฯ ได้ ก ํ า ห น ด ราย ชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ระ จํ า ปี 2564
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ชแี ้ จงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นาํ เสนอ
ในครัง้ นี ้ กรุณาติดต่อนายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์ เลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-3512
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษทั
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 1

รายงานประจํา ปี 2563 พร้อ มด้ว ยงบการเงิ น ของบริษั ท ฯ
สํ า ห รั บ ปี บั ญ ชี สิ ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2563
(ปรากฏตามรหัสคิวอาร์ (QR Code))

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 2

ประวัติกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ง ตามวาระ และ
ได้รบั เสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2
ประวัติกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิม

ชื่อ – นามสกุล: นายวัลลภ ศรีไพศาล
ตําแหน่ง:

กรรมการอิสระ

อายุ:
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สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
การศึกษา:
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิรน์ รีเสิรฟ์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทํางาน:
2563-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท สเปคอินเตอร์ จํากัด
2563-ปัจจุบนั

กรรมการ บริษัท อ๊าร์ตเทเล่อร์ ธนิยะ จํากัด

2561-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1

2552-ปัจจุบนั

กรรมการ บริษัท ภาวิณ อ๊าร์ต จํากัด

2552-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ต้าหยวนซัน จํากัด

2549-ปั จจุบนั

ทนายความ / พาร์ทเนอร์ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จํากัด

หลักสูตรการอบรม:
Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2562
Advanced Audit Committee Program (AACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2562
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการประเภทเดียวกับบริษทั ฯ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษทั อืน่ หรือองค์กรอื่นๆ :
กรรมการ บริษัท สเปคอินเตอร์ จํากัด
กรรมการ บริษัท อ๊าร์ตเทเล่อร์ ธนิยะ จํากัด
กรรมการ บริษัท ภาวิณ อ๊าร์ต จํากัด
กรรมการ บริษัท ต้าหยวนซัน จํากัด
ทนายความ / พาร์ทเนอร์ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จํากัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564:
มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ และวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564

2

ชื่อ – นามสกุล: นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
ตําแหน่ง:

กรรมการอิสระ

อายุ:
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สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
การศึกษา:
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทํางาน:
2561-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบนั

เลขานุการบริษัท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด (มหาชน)

2560-ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการสายงานสนับสนุน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด (มหาชน)

2557-2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย บริษทั สระบุรเี ทคนิคคอนกรีต จํากัด
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หลักสูตรการอบรม:
Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2562
Advanced Audit Committee Program (AACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2562
การดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการประเภทเดียวกับบริษทั ฯ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษทั อืน่ หรือองค์กรอื่นๆ :
เลขานุการบริษัทและผูอ้ าํ นวยการสายงานสนับสนุน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 83.33
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564:
มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ และวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564

4

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 3
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 3
ข้อบังคับ
ของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
ได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ ิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลาย ซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า
(45) วัน นั บ แต่ วัน ครบกํา หนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่ น นี ้ใ ห้ถื อ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าครัง้ ใด จํานวนผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ผูถ้ ือหุน้ ตาม
วรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ผู้ถื อหุ้น ทราบไม่ น้อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม และโฆษณาคํา บอกกล่ าวนัด ประชุม ในหนังสือ พิ ม พ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ทั้งนี ้ สถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่ คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ขอ้
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ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้องมีหนุ้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดหรือมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่งโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าหากการประชุมนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ท่ี ประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ น
พิ เศษในเรื่อ งใดผู้ถื อ หุ้น คนนั้น ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่อ งนั้น นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ ผูถือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
2

ข้อ 36. กิจการที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 4

ข้อ มู ล กรรมการอิ ส ระที่ เ ป็ น ตัว แทนรับ มอบฉั น ทะในการ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวัลลภ ศรีไพศาล
ตําแหน่ง:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

48 ปี

ทีอ่ ยู่ :

318 ซอยหมู่บา้ นปั ญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตํา แหน่ ง ตามวาระกลับ เข้าดํารงตํา แหน่ งกรรมการของบริษัท ฯ และวาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุมัติก ารกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
เข้าเป็ นกรรมการ 27 เมษายน 2561
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2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
ตําแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

39 ปี

ทีอ่ ยู่ :

6/118 ซอยโกสุมรวมใจ 43 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตํา แหน่ ง ตามวาระกลับ เข้าดํารงตํา แหน่ งกรรมการของบริษัท ฯ และวาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุมัติก ารกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
เข้าเป็ นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2561
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3. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
ตําแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

42 ปี

ทีอ่ ยู่ :

99/797 หมู่ท่ี 4 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2564
เข้าเป็ นกรรมการ 22 ตุลาคม 2561
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นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่กาํ หนดเท่ากับข้อกําหนดขัน้ ตํ่า
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ปี ระกาศโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระราย นัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือผูม้ ี
อํานาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิส ระ ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิส ระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิด า
มารดา คู่ สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซ่ึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
(5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดงั กล่าวรวมถึงการ
ทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
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สินทรัพย์หรือ บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ในทํานองเดียวกันซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภารหนีท้ ่ีตอ้ งชําระ ต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3
ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการ เงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็ นบุคคลที่มีหรือ
เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ หรือ การให้บ ริการทางวิชาชีพ เกิ นมูล ค่า ที่ก ําหนดตามข้อ (5) หรื อ (6) หาก
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ น ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่ เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วนหรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือน ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(10) ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 5

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 5

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

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

จังหวัด
Province

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิ ทธิ
preference share

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อีเมล*
Email Address*

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อายุ
age
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
โทรศัพท์มือถือ (สําหรับ OTP)*
Mobile Phone (for receiving OTP)*,

หรื อ
or

อีเมล*
Email Address*

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
โทรศัพท์มือถือ (สําหรับ OTP)*
Mobile Phone (for receiving OTP)*,

หรื อ
or

อีเมล*
Email Address*

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
โทรศัพท์มือถือ (สําหรับ OTP)*
Mobile Phone (for receiving OTP)*,

หรื อ
or

(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
(2)

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
(3)

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2021
ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
On 27th April 2021 at 2 P.M. streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.
ข้าพเจ้าซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไปยังผูร้ ับมอบฉันทะ
ตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะฉบับนี้
I, a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited, consent Asset Five Group Public Company Limited to send Username and Password to the proxy with the name and email address
that I have specified in this proxy form hereto.
กิจการใดที่ผรู ้ ั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
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
2. กรุ ณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริ ษทั จะไม่สามารถจัดส่ งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน
เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
Remark
1. 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. Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username
and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ 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

---------------------

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

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

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิ ทธิ
preference share

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อีเมล*
Email Address*

(2)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อีเมล*
Email Address*

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อีเมล*
Email Address*
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หรื อ
or

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
โทรศัพท์มือถือ (สําหรับ OTP)*
Mobile Phone (for receiving OTP)*,

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

โทรศัพท์มือถือ (สําหรับ OTP)*
Mobile Phone (for receiving OTP)*,

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

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
โทรศัพท์มือถือ (สําหรับ OTP)*
Mobile Phone (for receiving OTP)*,

หรื อ
or

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 ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2021
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 27th April 2021 at 2 P.M. streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.
ข้าพเจ้าซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไปยัง
ผูร้ ับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะฉบับนี้ (ยกเว้น ผูถ้ ือหุ้นที่ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื่อผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสี ยงอีก)
I, a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited, consent Asset Five Group Public Company Limited to send Username and Password to the proxy with the name and
email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained username or password
to log in the system for voting).

(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 ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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:
รับทราบ
Acknowledge

วาระที่ 2
Agenda 2
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and acknowledge the operation results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020;

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทั ฯ สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020;

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
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วาระที่ 3
Agenda 3
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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)

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผล
To consider and approve the suspension of the dividend payment;

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ
To consider and approve the re-appointment of the directors who shall be retired by rotation;

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
วาระที่ 4.1

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้ง นายวัลลภ ศรี ไพศาล กรรมการอิสระที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ
Agenda 4.1 To consider and approve the re-appointment of Mr. Wallop Sripaisal an Independent Director who shall
be retired by rotation;
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4.2

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้ง นายภูริพัฒน์ ชุ่ มธรรม กรรมการอิสระที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ
Agenda 4.2 To consider and approve the re-appointment of Mr. Puripat Chumtham an Independent Director who
shall be retired by rotation;
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committee of the Company for the year
2021;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

วาระที่ 6
Agenda 6
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผูร้ ั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 7
Agenda 7
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติโอนส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
To consider and approve the transfer of share premium to offset the accumulated losses of the Company;

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 8
Agenda 8
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2564
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2021;

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters, if any

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ยงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ถือ
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
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 ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
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.
กิจการใดที่ผูร้ ั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.
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ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้ ั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 อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื 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
3. กรุ ณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริ ษทั จะไม่สามารถจัดส่ งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน
(Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ ระบบการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
Please correctly and completely fill in the form, especially email address and mobile phone number those specified with (*). Otherwise the Company shall not
be able to send you the Username and Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
In the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2021
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 27th April 2021 at 2 P.M. streamed via E-AGM or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 6

เอกสารหรือหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งแสดงเพื่อเข้าประชุม
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การส่งเอกสารและลงทะเบียนเพื่อ
ยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ และวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ ตอนการ
เข้า ประชุมผ่ า นสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน
วิ ธี ก ารนับ คะแนนเสี ย ง และการถามคํา ถามระหว่ า งการ
ประชุม รวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 6
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นทีต่ ้องแสดงตนเพือ่ เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
การส่งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธกี ารนับคะแนนเสียง
และการถามคํา ถามระหว่างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียน
ด้วยแอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้กาํ หนดจัดการประชุมสํามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์เพี ย งรู ป แบบเดี ย ว ในวัน อัง คารที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งบริษั ท ฯ ไม่ มี ก ารจัด สถานที่ ป ระชุม หรือ การ
ลงทะเบี ย นใด ๆ ที่ ห น้างาน บริษั ท ฯ จึ งขอความกรุ ณ าท่ า นผู้ถื อ หุ้น เข้าลงทะเบี ย นล่ วงหน้าเพื่ อร่ว มประชุม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Shareholder Meeting) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเซส
แพลตฟอร์ม จํา กั ด (“DAP”) ซึ่ง เป็ น บริษั ท ย่ อ ยของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารระบบ DAP
E-Shareholder Meeting จั ด การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยท่ า นผู้ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์จ ะเข้า ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถดําเนินการได้ตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ และต้นฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้ และต้นฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบ
ฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
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2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและ
สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่
จะเข้าประชุม
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณี ผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทั้งนี ้ ต้นฉบับหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจของ
นิติบคุ คลดังกล่าวในฐานะผูม้ อบฉันทะและของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2.2 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับระบุช่ือนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการ
ลงลายมือชื่อ และที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ สําเนาบัตรประจําตัวหรือ หนังสือเดิ นทาง (กรณี ผูม้ ี อาํ นาจลงลายมือชื่อเป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ ีอาํ นาจของนิติบคุ คล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสําเนา
บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้
ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้
มีอาํ นาจของนิติบคุ คลดังกล่าวในฐานะผูม้ อบฉันทะ และของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท
หมายเหตุ:
1) ในกรณี ของสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือ
เดินทางนัน้
2) สําหรับสําเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รบั รองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของนิติบคุ คลนัน้
3) สําหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึน้ ในต่างประเทศ หรือสําเนาของเอกสารดังกล่าวต้องรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิค หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จดั ทําเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับถึงวันประชุม ในกรณีท่ีเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปล
2

เอกสารเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคําแปลโดยผูม้ ีอาํ นาจของ
นิติบคุ คลดังกล่าว
4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผูท้ ่ีประธาน
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูช้ ขี ้ าด
การมอบฉันทะ
กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาํ หนดไว้ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 5
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถื อ หุ้น ทั่ ว ไป ให้ เลื อ กใช้ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง เพี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั้ น
โดยบริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
หากผูถ้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
4. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทาํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่ง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ตอ้ ง
นํามาแสดงในวันประชุม ณ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานเลขที่ 349 อาคารเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ห้องที่ 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
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การส่งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยใช้บตั รประจําตัวประชาชนเป็ นเอกสารยืนยันตัวตน
•

ผูถ้ ื อหุ้นสามารถลงทะเบียน (E-Register) ล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 จนถึง
วันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็ นวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยใช้บตั รประจําตัวประชาชนตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ
ลงทะเบียนได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=QWj6s7QnmJ1G3VxIlQ3vwTtMj3aKSEs7Gxgs2
w%2b2ZRT1md7Sck4RCQ%3d%3d
หรือ สแกน QR Code นี ้

•

ภายหลังจากที่ผถู้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการ
พิจารณาข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ และยืนยัน โดยระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงทะเบียนไว้

1.2 ผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น (ไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชน) ที่ส่วน
ราชการออกให้เป็ นเอกสารยืนยันตัวตน หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องดําเนินการดังนี ้
•

กรณีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะลงทะเบียน (E-Register) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting โดยใช้เอกสารอื่น ที่ส่วนราชการออกให้
นอกเหนือจากบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีผูแ้ ทนนิติบคุ คลเข้าร่วมประชุมเอง กรุณาส่งแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเอกสารที่แนบท้าย สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 6 พร้อมเอกสารอื่นที่แสดงตัวตน ปรากฏในห้วข้อ
“เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งแสดงเพื่อเข้าประชุม” ข้อ 1.1 หรือ 2.1 (แล้วแต่กรณี) มาให้บริษัทฯ ผ่านทาง
ช่องทาง ดังนี ้
ไปรษณีย:์ โดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (พร้อมติดแสตมป์ ) มายังฝ่ าย
เลขานุการบริษัท
บริษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํา กั ด (มหาชน) อาคารสํา นัก งานเลขที่ 349 อาคารเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ห้องที่ 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
อีเมล:

ir@assetfive.co.th
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•

•

ภายในเวลา 17:00 น. ของวั น ที่ 26 เมษายน 2564 (วัน ที่ บ ริษั ท ฯ ได้รับ เอกสาร) โดยท่ า นควรส่ ง
ไปรษณียไ์ ม่ชา้ กว่าวันที่ 22 เมษายน 2564
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตัวตนแล้ว
บริษัทฯ จะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP E-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (Email) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ
ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
กรณี มีปัญ หาเกี่ ยวกับ การลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษั ทฯ ที่หมายเลข 02-026-3512
ช่วงเวลาทําการ 09.00 - 17.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
• สําหรับผูถ้ ื อหุ้นที่ ไม่ ประสงค์เข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ื อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง คือ นายวัลลภ ศรีไพศาล หรือ นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
หรือ นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายหน้าช่องกรรมการอิสระ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ การมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่านั้นโดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สําหรับรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 4
• กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะที่ส่วนราชการออ
กให้ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
ไปรษณีย:์ โดยใส่ ซ องตอบรับ ซึ่งบริษั ท ฯ จัด ให้พ ร้อ มหนังสื อ นัด ประชุม (พร้อ มติ ด แสตมป์ ) มายัง ฝ่ าย
เลขานุการบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานเลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ชั้ น ที่ 19 ห้ อ งที่ 1901 ถนนวิ ภ าวดี รัง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
อีเมล:

ir@assetfive.co.th

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (วันที่บริษัทฯ ได้รบั เอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณียไ์ ม่ชา้ กว่า
วันที่ 22 เมษายน 2564
3. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)
•

สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมแทน
ผูถ้ ือหุน้ และหรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถกรอกข้อมูล ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุดคลที่ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะ
มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ แบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด
ไว้ ซึ่งบริษัทฯ จัดเตรียมแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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•

กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูล และลงนามผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อม
เอกสารแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
ไปรษณีย:์ โดยใส่ ซ องตอบรับ ซึ่งบริษั ท ฯ จัด ให้พ ร้อ มหนังสื อ นัด ประชุม (พร้อ มติ ด แสตมป์ ) มายัง ฝ่ าย
เลขานุการบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานเลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ชั้ น ที่ 19 ห้ อ งที่ 1901 ถนนวิ ภ าวดี รัง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
อีเมล:

ir@assetfive.co.th

ภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (วันที่บริษัทฯ ได้รบั เอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณียไ์ ม่ชา้ กว่า
วันที่ 22 เมษายน 2564
• ภายหลังจากที่ บ ริษั ท ฯ ตรวจสอบความถูก ต้องของเอกสารมอบฉัน ทะแล้ว บริษั ท ฯ จะแจ้งชื่ อเข้า ใช้งาน
(Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) เพื่ อ ใช้ใ นการล็ อ กอิ น (Log-in) เข้า สู่ ร ะบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP E-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (E-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ
•

ในกรณีผถู้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุน้ ในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ได้รบั
ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก โดยบริษัทฯ จะส่ง Link
การประชุมให้กบั ผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุม โดยหากประสงค์จะถามคําถาม ผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะต้องพิมพ์ขอ้ ความคําถามเพื่อจัดคิวผูจ้ ะถาม โดยเลือกปุ่ ม Chat ของระบบ WebEx เพื่อพิมพ์และส่ง
คําถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบและเชิญให้ถามในที่ประชุมต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ DAP E-Shareholder Meeting สามารถใช้หนึ่ง Email Address ในการ
ลงทะเบียนต่อผูถ้ ือหุน้ 1 รายเท่านั้น หากผูเ้ ข้าประชุมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่นด้วย หรือ ผูเ้ ข้า
ประชุมที่รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย กรุณาเตรียม Email Address ตามจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ได้ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตัง้ แต่เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยการกดเลือก "เข้าสู่ระบบ" ด้วยชื่อ
เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมด้วย รหัส OTP ที่ได้รบั ที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=QWj6s7QnmJ1G3VxIlQ3vwTtMj3aKSEs7Gxgs2w%2
b2ZRT1md7Sck4RCQ%3d%3d
หรือ สแกน QR Code นี ้
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2. เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP E-Shareholder Meeting ผูถ้ ือหุน้ สามารถกดปุ่ ม "เข้าร่วมประชุม" เพื่อเข้าสู่การประชุมผ่าน
โปรแกรม WebEx และรับชมการถ่ายทอดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถ้ ือหุน้ กรุณาใช้อปุ กรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี ้ ในการใช้งานระบบ
•

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนําควรไม่ต่าํ ว่า 10 Mbps

•

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) / อุปกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล้องถ่ายรูป ระบบปฏิบตั ิ Android รองรับ Android
8 ขึน้ ไป หรือระบบปฏิบตั ิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ ไป

•

เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ / ดอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผ่าน Web Browser ได้แก่ ระบบปฏิบตั ิการ Windows รองรับ
Windows 10 ขึน้ ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึน้ ไป โดยอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ (Web Brower) ที่รองรับ
ได้แก่ Google Chrome (version 88 ขึน้ ไป) Safari หรือ Internet Explorer

การออกเสียงลงคะแนน
1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องกลับมาที่ระบบ DAP EShareholder Meeting ที่ได้ Log - in ไว้กอ่ นหน้านี ้ โดยระบบ DAP E-Shareholder Meeting จะเปิ ดหน้าลงคะแนน
ให้ผถู้ ือหุน้ เพื่อเลือกปุม "ลงคะแนน" หลังจากนัน้ หน้าจอจะปรากฎหน้าลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ
"งดออกเสียง"
2. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเลือกปุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ภายในเวลาที่
กําหนด คือ 3 นาที และเลือกปุม "ยืนยัน" จะจบขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ลงคะแนน
เสียงภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระที่เสนอพิจารณานัน้ ทัง้ นี ้
หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ยังเหลืออยู่ ผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่
กําหนด
3. กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะประชุมแทน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ที่มอบ
ฉันทะได้ทุกประการตามที่ผูร้ บั มอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะถือตามการออกเสียงที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะไม่ได้รบั ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ
DAP E-Shareholder Meeting ในการลงคะแนนเสียง
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วิธีการนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดย
ในวาระปกติใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียง
ลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สําหรับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียงจะไม่นาํ มา
คิดเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 4.2 ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ฐานในการ
นับคะแนนเสียงจะนับจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ี
ประชุมทราบว่าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้
สามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ดว้ ยตนเอง โดยการกดไอคอน
การส่งคําถาม
1 . กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการถามคําถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ผูถ้ ือหุน้ จะต้องกลับมาที่ระบบ
DAP E-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี ้ และเลือกปุ่ ม "ส่งคําถาม" เพื่อพิมพ์คาํ ถามไว้เบือ้ งต้น และ
กดปุ่ ม "ยืนยัน" เพื่อส่งคําถามเข้าคิวถามในระบบ
2. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุม โดยเมื่อบริษัทฯ เรียกชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูป้ ระสงค์จะถามท่านใด ขอให้ท่านดังกล่าวเปิ ดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ
(VDO) บนระบบ WebEx เพื่อถามคําถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านดังกล่าวไม่สามารถถามคําถาม
ผ่านทางไมค์ดว้ ยตนเองหรือกรณีผถู้ ือหุน้ ไม่ประสงค์จะถามคําถามดังกล่าวด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็ น
ผู้อ่ านคําถามที่ ผู้ถื อ หุ้น ได้ส่งคําถามในระบบ DAP E-Shareholder Meeting ต่อ ที่ ป ระชุม แทน โดยคําถามที่ จ ะ
อนุญาตให้ถามในวาระได้ จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
•

บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องประชุมให้ผูถ้ ือหุน้ แบบเข้านั่งฟั งในห้องประชุม (Physical Meeting) เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื ้อ COVID - 19 ในวัน อัง คารที่ 27 เมษายน 2564 จึ ง ขอความกรุ ณ าผู้ถื อ หุ้น ลงทะเบี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นความจํานงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนเท่านัน้

•

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมดวามพร้อมด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ทั้งนีข้ อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ศึกษาขั้นตอนในการลงทะเบียน และควรลงทะเบียนในระบบ DAP E-Shareholder
Meeting ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม

•

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม บริษัทฯ
จะเผยแพร่เทปบันทึกภาพการประชุมเป็ น Clip File ภายใน 14 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetfive.co.th
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หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หัวข้อ "การประชุมผูถ้ ือหุน้ " เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและ
นักลงทุนรับทราบ
•

ผูถ้ ื อหุ้นสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับ ชมการถ่ายทอดการ
ประชุม การลงคะแนน และการถามคําถามในที่ประชุมได้ท่ี "คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ "
สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 8 หรือที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
หรือ สแกน QR Code นี ้

กรณีมีขอ้ สงสัยหรือปั ญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้า หรือการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรุณาติดต่อ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
อาคารสํานักงานเลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ห้องที่ 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ +662 026 3514
อีเมล ir@assetfive.co.th
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แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรุณากรอกเอกสารนี ้ เฉพาะกรณี
1. ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอืน่ ทีส่ ่วนราชการออกให้เป็ นเอกสารแสดงตัวตน หรือ
2. ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ชื่อผูถ้ ือหุน้ .................................................................................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบคุ คล............................................................สัญชาติ...............................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ /ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ สามัญทัง้ สิน จํานวน ......................................................หุน้
ข้อมูลสถานะผูเ้ ข้าร่วมประชุม
 ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตั รประจําตัวประชชน) ที่ส่วนราชการออก
ให้เป็ นเอกสารแสดงตัวตน
อีเมล*.......................................................โทรศัพท์มือถือ (สําหรับรับ OTP)*......................................................
 ผูแ้ ทนนิติบคุ คลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
อีเมล*.......................................................โทรศัพท์มือถือ (สําหรับรับ OTP)*......................................................
โดยสถานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สองกรณีจะต้องส่งเอกสารแสดงตัวตนให้บริษัทฯ ตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนในระบบ
DAP E-Shareholder Meeting แทนให้ผถู้ ือหุน้ โดยส่งทางไปรษณีย ์ หรือ อีเมล (E-mail) บริษัทฯ ที่แจ้งในหัวข้อ "การส่ง
เอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผูถ้ ือหุน้ "

ลงชื่อ/Signed……………………………..……ผูถ้ ือหุน้ /ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
(
)

หมายเหตุ กรุ ณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถ
จัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 7

ขั้น ตอนการเข้า ร่ ว มประชุ ม สํา มัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 7
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์)

1

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ป ร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(E-Shareholder Meeting)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ป ร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

สารบัญ
1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชั่นถามคาถาม

5

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง

6

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome
(แนะนา)

Safari

Internet Explorer

รองรับบนระบบปฎิบตั ิการ

IOS

android

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

android
IOS
*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวั ตน

บัตรประจาตัวประชาชน

3

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสาหรับผู้ถือหุ้น
กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
1

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting
DAP
e-Shareholder
Meeting

2
3

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

DAP
e-Shareholder
Meeting

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

4

สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1.
2.

ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กดเลือก “ลงทะเบียน”

3.

ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยทาเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลําดับที่ 8

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

4.

ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด) การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
4.4 อีเมล (สาหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
3. ตัวเลข
4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทาเครื่องหมาย 
กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ”

5.
6.

6.

กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทาการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น
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2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

7.

ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8.

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทาการ
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจาตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน

9.

ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
7
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3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
3.
4.

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th
กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทาการลงทะเบียนไว้

5.

ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทาการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2 มุมมองรายการประชุม (list)

6.

ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น

7.
8.

กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม
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4 การใช้งานฟังก์ชั่นถามคาถาม
เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามคาถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคาถามในวาระนั้น ๆ กลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
การแจ้งความประสงค์ในการถามคาถาม
1.
2.

กดแจ้งความประสงค์เพือ่ ถามคาถามที่ปุ่ม “ส่งคาถาม”
พิมพ์คาถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คาถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

การถามคาถามเมื่อถึงคิวในการถาม
1.

เมื่อถึงวาระการถามคาถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO)
บนระบบ WebEx เพื่อถามคาถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

1.1 กดปุ่ม Unmute me
1.2 หากปรากฎตามไอคอนด้านล่างให้กดปุ่ม Unmute ซ้้าอีกครั้ง
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5 การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง
1.

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทาการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

2.

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถกาหนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่
ต้องดาเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้กาหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ประชุม
3.

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม
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6 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
กรอกอีเมลที่ทาการลงทะเบียน

2.

ตรวจสอบอีเมลและทาการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP
ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่
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Download คู่มือการใช้งาน
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

DAP e-Shareholder Meeting
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
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