ที่ 009/2565
24 มีนาคม 2565
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทที่สาํ คัญ และยกเลิกวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เดิม และกําหนด
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่องการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขาย
หุน้ กู้
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สาํ คัญ และกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เลขที่ 006/2565
ซึ่งเผยแผร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2565 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่องสําคัญดังนี ้
1. อนุมัติแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต เพื่อมาดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการของบริษัท แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตัง้ แต่ 24 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
2. อนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รตั น์ เพื่อมาดํารงตําแหน่ง ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน (CFO) โดยให้มีผลตัง้ แต่ 24 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
3. อนุมัติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2564 ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษัท ฯ ในอัต ราหุ้น ละ 0.01 บาท รวมเป็ น เงิน ทั้งสิ 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
4. อนุมัติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กรรมการทีจ่ ะต้องออกตามวาระ จํานวน 2 ท่าน คือ
1. นายศุภโชค
2.

นายยงเกียรติ

ปั ญจทรัพย์
ศิรวิ จั นางกูร

5. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
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- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

5.2 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

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

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รบั เงินเดือนประจําในฐานะผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
6. อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ 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 นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดังกล่าวได้ และกําหนดค่าตอบแทนให้ผูส้ อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 850,000
บาท
7. อนุมตั ใิ ห้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกชนิด
จากกรอบวงเงินเดิม 400 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ได้
มีมติอนุมตั ิแล้ว เป็ น 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสในการขยายโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ประเภทของตราสาร
วัตถุประสงค์

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด (เดิม)

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด (ใหม่)

เพื่ อ นํา เงิ น ไปชํา ระหนี ้เ งิ น กู้ยื ม ใช้ เ ป็ น เพื่ อ นํา เงิ น ไปชํา ระหนี ้เ งิ น กู้ยื ม ใช้ เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อ เงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อ
วัต ถุป ระสงค์อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ วัต ถุป ระสงค์อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร

วงเงิน

บริษัทเห็นสมควร

มูล ค่ า คงค้างไม่ เกิน 400.00 ล้า นบาท ณ มูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง

ขณะใดขณะหนึ่ง

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท

สกุลเงินบาท

อัตราดอกเบีย้

ขึ น้ อยู่ กั บ ภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและ ขึ น้ อยู่ กั บ ภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและ
เสนอขายในแต่ละคราว

เสนอขายในแต่ละคราว
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ประเภทของตราสาร
อายุของตราสาร

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด (เดิม)

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด (ใหม่)

สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ สูงสุดไม่เกิน 270 วัน สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ สูงสุดไม่เกิน 270 วัน
และสําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 และสําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10
ปี

การเสนอขาย

ปี

เสนอขายภายในประเทศต่ อ ประชาชน เสนอขายภายในประเทศต่ อ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั่วไป และ/หรือ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรื อ ผู้ล งทุน ประเภทสถาบัน และ/ และ/หรื อ ผู้ล งทุน ประเภทสถาบัน และ/
หรื อ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ ทั้ ง จํ า นวนหรื อ หรื อ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ ทั้ ง จํ า นวนหรื อ
บางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายใน บางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายใน
คราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็ น คราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือ เป็ น
โครงการ และ/หรือในลักษณะหมุน เวี ย น โครงการ และ/หรือในลักษณะหมุน เวี ย น
(Revolving) ทั้งนี ้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ (Revolving) ทั้งนี ้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ที่ หลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูน้ นั้

เงือ่ นไขอื่นๆ

เสนอขายหุน้ กูน้ นั้

ข้อจํากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ข้อจํากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น
ประเภทหรือชนิดของหุ้นกูท้ ่ีจะออกในแต่ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกูท้ ่ีจะออกในแต่
ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ หน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้
ถือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ ถือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่
ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนใน ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอํานาจของ ตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอํานาจของ
กรรมการผู้มี อ ํา นาจในการกํา หนดหรื อ กรรมการผู้มี อ ํา นาจในการกํา หนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้
กู้แ ต่ ล ะประเภท/แต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะครั้ง กู้แ ต่ ล ะประเภท/แต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะครั้ง
รวมทั้งให้มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ รวมทั้งให้มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ
อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สาํ เร็จและเป็ นไป เสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สาํ เร็จและเป็ นไป
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ประเภทของตราสาร

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด (เดิม)

หุ้นกูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด (ใหม่)

ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอาํ นาจ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอาํ นาจ
ในการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกัน ในการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกัน
การจัดจําหน่าย การเข้าทําและลงนามใน การจัดจําหน่าย การเข้าทําและลงนามใน
สั ญ ญา Underwriting Agreement หรื อ สั ญ ญา Underwriting Agreement หรื อ
สัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทําและยื่น สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทําและยื่น
คํา ขอและเอกสารต่ า ง ๆ กั บ สํา นั ก งาน คํา ขอและเอกสารต่ า ง ๆ กั บ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง หลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง
และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

8. อนุมัติยกเลิกวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เดิม และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2565 ใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่องการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุน้ กู้ หลังจากวันกําหนดสิทธิ ผูถ้ ื อหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565 (Record
Date) เดิม ผ่านพ้นไปแล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
รายการ

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
เดิม

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
ใหม่

วาระที่ 1

พิ จ ารณารับ ทราบผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

พิ จ ารณารับ ทราบผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมัติ งบการเงิ น ของบริ ษัท ฯ สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิ จารณาอนุมัติ งบการเงิ น ของบริ ษัท ฯ สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแ ต่ งตั้งกรรมการที่ จะต้อ งออกจาก
ตํา แหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ของบริษัทฯ

พิ จารณาอนุมัติ แ ต่ งตั้งกรรมการที่ จะต้อ งออกจาก
ตํา แหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2565

พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2565

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชี ประจําปี 2565

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชี ประจําปี 2565

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ทุกประเภท/ทุกชนิด

วาระที่ 8

-ไม่มี-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
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รายการ

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
เดิม

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
ใหม่

วันกําหนดสิทธิผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสิทธิเข้า
ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2565 (Record Date)

14 มีนาคม 2565

8 เมษายน 2565

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2565

28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่ มีสิ ท ธิ
รับเงินปันผล (Record Date)

10 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565

วันกําหนดจ่ายเงินปั นผล

27 พฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565

9. อนุมัติยกเลิกวันกําหนดสิทธิผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 (Record Date)
เดิม ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 (Record Date) ใหม่ เป็ นวันที่ 8 เมษายน 2565 เนื่องจากมียกเลิกวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 เดิม และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มวาระเรื่อง
การเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูห้ ลังจากวันกําหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ ผูม้ สี ิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2565 (Record Date) เดิม ผ่านพ้นไปแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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