ที่ 006/2565
25 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทที่สาํ คัญ และกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ ได้พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่องสําคัญดังนี ้
1. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2564 ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ในอัตราหุ้น ละ 0.01 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ง สิ น้ 12,093,846.15 บาท โดย
กํา หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกํา หนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
2. อนุมัติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กรรมการทีจ่ ะต้องออกตามวาระ จํานวน 2 ท่าน คือ
1. นายศุภโชค

ปั ญจทรัพย์

2. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
3. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3.2 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

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

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจําในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ

1

4. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในกรณี
ที่ผูส้ อบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และกําหนดค่าตอบแทนให้ผูส้ อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 940,000
บาท
5. อนุมตั ิกาํ หนดวัน เวลา และสถานที่สาํ หรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา
14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิ จ ารณารับ ทราบผลการดํา เนิ น งานของบริษั ท ฯ สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. อนุมตั ิกาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 (Record Date)
ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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