หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

วันจันทร์ท่ี 1 มิถนุ ายน 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด เลขที่ 365 อาคารดับเบิล้ ยูวนั
ชัน้ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
วาระ 1 พิ จ ารณารั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด
1
วันที่ 31ธันวาคม 2562
วาระ 2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
2
ธันวาคม 2562
วาระ 3 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
2
วาระ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ า ด ารง
3
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
วาระ 5 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
3
วาระ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
4
วาระ 7 พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
5
วาระ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
5
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2562 พร้ อ มด้ ว ยงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ ปี บั ญ ชี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2562 (ปรากฏตามรหัสคิวอาร์ (QR Code))
เอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่ง
เดิม
เอกสารแนบ 3 คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
เอกสารแนบ 6 แผนทีส่ ถานทีจ่ ัดประชุม

19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.

รายงานประจาปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code)

2.

ประวัติกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิม

3.

คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

4.

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

5.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

6.

แผนที่สถานที่จดั ประชุม และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้

ประจาปี 2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
เลขที่ 365 อาคารดับเบิล้ ยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี ท่ีผ่านมา ซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
การลงมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
และงบกาไรขาดทุน และเพื่อเป็ นการชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมา
ว่า มีพฒ
ั นาการไปในทิศทางใดบ้าง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้อง
ตรงตามความเป็ น จริง ผู้ถื อ หุ้น ควรอนุมัติ งบการเงิน ของบริษั ท ฯ สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
และสารองตามกฎหมาย โดยคานวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏผล
ขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัท จานวน 435.85 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน สะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัท
จานวน 435.85 ล้านบาท จึงทาให้ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปี กรรมการ
บริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด สาหรับในปี นีม้ ีกรรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายเกรียงไกร

ศิระวณิชการ

กรรมการบริษัท

2. นางสาวศันสนีย ์

พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า กรรมการที่ จ ะต้อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระทั้ ง 2 ท่ า น เป็ น
ผูท้ รงคุณ วุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษั ทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ยังได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

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

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ
จากค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ในปี 2563 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสอนให้
ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบบัญ ชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภา
ภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญ าตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
จัดหาผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 สาหรับบริษัทฯ เป็ นจานวนไม่เกิน 720,000
บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ห รือผู้ท่ีเกี่ ยวข้องกับ บุค คลดังกล่ าวแต่ อ ย่างใด โดยมี ค วามเป็ นอิ สระต่ อการทาหน้าที่ และค่าตอบแทน
ดังกล่ า วเหมาะสมกับ ขอบเขตของงานที่ ต ้อ งรับ ผิ ด ชอบแล้ว ผู้ถื อ หุ้น ควรอนุ มัติ ก ารแต่ ง ตั้ง ผู้สอบบัญ ชี แ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
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การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นครบทั้งจานวน 86,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 1.00 บาท เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จานวน 43,192,307.50 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นว่า ผู้ถือ หุ้น ควรอนุมัติ โอนส่ วนเกิน มูลค่าหุ้นเพื่ อล้างขาดทุน สะสมของ
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้เร็วขึน้
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติบ ริษั ทมหาชนจากัด หมวดที่ 11 มาตราที่ 145 และเพื่ อ ให้บ ริษั ท ฯ มี
ทางเลือกของแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงพิจารณาออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ประเภทของตราสาร
วัตถุประสงค์

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

วงเงิน

มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิ ด แล้ว บริษัท ฯ สามารถนามูลค่ าไถ่ถอน
ดังกล่ าวกลับ มาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่ า คงค้า งรวม ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจานวนดังกล่าว (Revolving Basis)

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท

อัตราดอกเบีย้

ขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

อายุของตราสาร

สาหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุ้นกู้ระยะยาว
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ประเภทของตราสาร

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศต่ อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรือ 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
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ/หรือ สานัก งานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

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

เงือ่ นไขอื่นๆ

ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ่จี ะ
ออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้
การแต่ งตั้งผู้แทนผู้ถื อหุ้น กู้ วิธีก ารออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียน
ในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การในการ
กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่
ละครั้ง รวมทั้ ง ให้มี อ านาจในการด าเนิ น การใด ๆ อั น จ าเป็ น และ
เกี่ ยวเนื่ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้นั้น ๆ ให้สาเร็จและเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตัง้ ผูจ้ ัดจาหน่าย
และรับ ประกั น การจั ด จ าหน่ า ย การเข้า ท าและลงนามในสั ญ ญา
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/
หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ
กับ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อเป็ นทางเลือกของ
แหล่งเงินทุนสาหรับนาเงินไปชาระหนีเ้ งินกูย้ ืม ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
รายงานประจ าปี 2562 พร้อ มด้ว ยงบการเงิ น ของบริษั ท ฯ
ส า ห รั บ ปี บั ญ ชี สิ ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2562
(ปรำกฏตำมรหัสคิวอำร์ (QR Code))

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ประวัติกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และ
ได้รบั เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2
ประวัติกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิม

ชื่อ – นามสกุล: นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ตาแหน่ง:

กรรมการบริษัท

อายุ:
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สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท
การศึกษา: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน:
2562-ปัจจุบนั

กรรมการ บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด

2561-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

2559-2563

ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด

2559-2562

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (ลาออกเมื่อ 2 มกราคม 2562)

2557-2559

กรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ตี ้ จากัด

2557-2563

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด

2557-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด

2557-ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด

2555-ปัจจุบนั

กรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด

2555-2563

กรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
1

หลักสูตรการอบรม: Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี
2551
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการประเภทเดียวกับบริษทั ฯ :
1. บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
3. บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ : 325,065,150 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 258) คิดเป็ นร้อยละ 26.88 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของกิจการ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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ชื่อ – นามสกุล: นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระ

อายุ:

41

สัญชาติ:

ไทย

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
การศึกษา:
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ 1 สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การทางาน:
2561-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบนั

กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โปร จากัด

2558-2561

ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด

2557-2568

หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

หลักสูตรการอบรม: Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2562
Advanced Audit Committee Program (AACP) โดยสมาคมส่ งเสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท
ไทย (IOD) ปี 2562
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ : - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3
คาชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุน้ หรือผู้แทน
ของผู้ถือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
การมอบฉันทะ
กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ฯ ได้จดั ให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ 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 แนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ
หากผูถ้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
4. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะลงลายมือ ชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ที าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ตอ้ ง
นามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะในวันประชุม
การลงทะเบียน
บ ริ ษั ท ฯ จ ะเปิ ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แ ละผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ ลงท ะ เบี ย น เพื่ อ เข้ าร่ ว ม ป ระชุ ม ได้ ตั้ ง แ ต่ เวล า 9:00 น .
ในวันจันทร์ท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด เลขที่ 365
อาคารดับเบิล้ ยูวนั ชัน้ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
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เอกสารทีต่ อ้ งนามาแสดงในวันประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ และต้นฉบับและสาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุ้น, ต้นฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและ
สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่
จะเข้าประชุม
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี กรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสาเนาบัตรประจาตัวหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณี ผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทั้งนี ้ ต้นฉบับหนังสือ
มอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลดังกล่าวใน
ฐานะผูม้ อบฉันทะและของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
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2.2 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี รายละเอียด
เกี่ยวกับระบุช่ือนิติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการ
ลงลายมือชื่อ และที่ตงั้ สานักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ สาเนาบัตรประจาตัวหรือ หนังสือเดิ นทาง (กรณี ผู้มี อานาจลงลายมือชื่อ เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสานา
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้
ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลดังกล่าวในฐานะผูม้ อบฉันทะ และของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
หมายเหตุ:
1) ในกรณี ของสาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือ
เดินทางนัน้
2) สาหรับสาเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รบั รองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้
3) สาหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ หรือสาเนาของเอกสารดังกล่าวต้องรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิค หรือสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จดั ทาเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับถึงวันประชุม ในกรณีท่ีเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปล
เอกสารเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคาแปลโดยผูม้ ีอานาจของ
นิติบคุ คลดังกล่าว
4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผูท้ ่ีประธาน
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูช้ ีข้ าด
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับ
ของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (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 ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั 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
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ื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 ือ หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฎว่าการประชุมผูถ้ ื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 สิท 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
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ข้อ 36. กิจการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ื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 มาด้วยลาดับที่ 5
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 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 กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย์
Postal Code

จังหวัด
Province
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asset Five Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

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

หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิ ทธิ
preference share
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อายุ
age
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

หรื อ
, or

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

หรื อ
, or

(2)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
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 2020
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ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุ ม บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด เลขที่ 356 อาคารดับเบิ้ลยูวนั ชั้น 1 ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
On 1 June 2020 at 10 A.M. at Capital Link Credit Foncier Limited’s meeting room, 1st Floor, W1 Building, No. 365 Narathiwas-Ratchanakarin Road, Chong Nonsi Sub-district, Yannawa District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง
ได้
Remark
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นายวัลลภ ศรีไพศาล
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

47 ปี

ทีอ่ ยู่ :

318 ซอยหมู่บา้ นปั ญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
เข้าเป็ นกรรมการ 27 เมษายน 2561
2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

38 ปี

ทีอ่ ยู่ :

6/118 ซอยโกสุมรวมใจ 43 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
เข้าเป็ นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2561
3. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

41 ปี

ทีอ่ ยู่ :

99/797 หมู่ท่ี 4 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี สมุทรปราการ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
เข้าเป็ นกรรมการ 22 ตุลาคม 2561
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นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่กาหนดเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่า
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ปี ระกาศโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระราย นัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผูม้ ี
อานาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีค วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิด า
มารดา คู่ สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่ึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
(5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดงั กล่าวรวมถึงการ
ทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
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สินทรัพย์หรือ บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ในทานองเดียวกันซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภารหนีท้ ่ีตอ้ งชาระ ต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3
ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการ เงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ี อานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็ นบุคคลที่มีหรือ
เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ หรือ การให้บ ริการทางวิชาชีพ เกิ นมูลค่า ที่ก าหนดตามข้อ ( 5) หรื อ (6) หาก
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุ้ นรายใหญ่ 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 ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
(10) ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

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

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

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

ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

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

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

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

(2)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อำยุ
age
ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
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ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
years, resides at
อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
years, resides at
อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
years, resides at
อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

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

 กรรมกำรอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง
Any of one of Independent Director
 1. นำยวัลลภ ศรี ไพศำล หรื อ
Mr.Wallop Sripaisal or
 2. นำยภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม หรื อ
Mr. Puripat Chumtham or
 3. นำงสำวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
Miss Sansanee Poolsawat
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563
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 2020
ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จำกัด เลขที่ 356 อำคำรดับเบิ้ลยูวนั ชั้น 1 ถนนนรำธิวำสรำชนคริ นทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
on 1st June 2020 at 10 A.M. at Capital Link Credit Foncier Limited’s meeting room, 1st Floor, W1 Building, No. 365 Narathiwas-Ratchanakarin Road, Chong Nonsi
Sub-district, Yannawa District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ 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 ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 รับทรำบ
Acknowledge

 วาระที่ 2
Agenda 2



(ก)
(a)
(ข)
(b)



(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019;

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

 วาระที่ 3
Agenda 3


พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and acknowledge the operation results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019;

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

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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 4
Agenda 4



(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ
To consider and approve the re-appointment of the directors who shall be retired by rotation;

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

 วาระที่ 4.1

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้ง นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ
Agenda 4.1 To consider and approve the re-appointment of Mr. Kriangkrai Siravanichkan a Director who shall be
retired by rotation;
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 4.2

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้ง นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ
Agenda 4.2 To consider and approve the re-appointment of Miss Sansanee Poolsawat an Independent Director who
shall be retired by rotation;
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่ 5
Agenda 5




(ก)
(a)
(ข)
(b)

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

 วาระที่ 6
Agenda 6



(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committee of the Company for the year
2020;

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2020;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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 7
Agenda 7



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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)



(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
To consider and approve issuance and offering of Debentures;

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

 วาระที่ 9
Agenda 9


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

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

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

(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถกู ต้องและไม่ถือ
เป็ นกำรลงคะแนนเสี 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 ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทน
ข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.
กิจกำรใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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
)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้ นให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี 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 ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตำม
แนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy
Form B. as attached
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Asset Five Group Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563
In the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2020
ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จำกัด เลขที่ 356 อำคำรดับเบิ้ลยูวนั ชั้น 1 ถนนนรำธิวำสรำชนคริ นทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
on 1 June 2020 at 10 A.M. at Capital Link Credit Foncier Limited’s meeting room, 1st Floor, W1 Building, No. 365 Narathiwas-Ratchanakarin Road, Chong Nonsi
Sub-district, Yannawa District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.













วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(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 ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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

วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(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 ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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

วำระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(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 ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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 มาด้วยลาดับที่ 6
แผนที่ ส ถานที่ จัด ประชุม และมาตราการป้ อ งกัน การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6

1

มาตราการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 เป็ น "ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" เนื่องจากเชือ้ ไวรัสดังกล่าว ได้มีการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
เพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงจัดให้มีการคัดกรอง
และตรวจวัดอุณหภูมิผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม และขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูท้ ่ีมีไ ข้ มีอุณหภูมิตงั้ แต่
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) หรือ มีอาการเข้าข่าย ที่จะเป็ นไข้ หรือผูท้ ่ีพึ่งเดินทางกลับมายังประเทศกลุ่มเสี่ยงและยังไม่พน้
กาหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ในกรณีของผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ไม่พบอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนา้ มูก และผ่านกระบวนการคัดกรองข้างต้น บริษัทฯ จะ
จัดทาสัญลักษณ์ติดประจาตัวผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ ให้เห็นชัดเจน ก่อนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2563 และผ่านการ
คัดกรองข้างตันแล้ว ปฏิบตั ิตนดังนี ้
1.

โปรดสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค

2.

โปรดล้างทาความสะอาดมือ ด้วยแอลกอฮอล์จลฆ่าเชือ้ โรค ณ บริเวณที่บริษัทฯ ได้จดั เอาไว้ให้

3.

โปรดออกจากการประชุม หากมีอาการปวยไข้ ไม่สบาย ไอ จาม มีนา้ มูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือเจ็บคอ

4.

โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ งทาความสะอาด

5.

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผูอ้ ื่น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
ทุกท่าน

2
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