การเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุ้นและเสนอชือบุคคลเพือ รับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ASN ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์
เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ซึง เป็ นส่วนหนึงของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี
ในการคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และชือกรรมการล่วงหน้า เพือช่วยกลันกรองให้

ได้ระเบียบวาระทีเ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั อย่างแท้จริงและคัดสรร
บุคคลทีม คี ุณสมบัตเิ หมาะสม โดยมีการกําหนดวิธกี ารเสนอ และขัน: ตอนการพิจารณาดําเนินการทีช ดั เจนและโปร่งใส
ดังนี:
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีป ระสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือ บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง: เป็ น
กรรมการ ต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย ทีถ อื หุน้ ASN ณ วันทีเ สนอวาระการประชุม หรือเสนอชือบุคคล
เพือรับการพิจารณาเลือกตัง: เป็ นกรรมการ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทัง: หมด
ของบริษทั (ไม่น้อยกว่า 6,500,000 หุน้ )
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เพือให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจี ะไม่บรรจุเรือ งดังต่อไปนี:
เป็ นวาระการประชุม
1) เรืองทีเ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ ไม่ตรง
กับความเป็ นจริง หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีก าํ หนด
2) เรืองซึง ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ได้
ดําเนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง: อยูแ่ ล้ว
3) เรืองทีข ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที
กํากับดูแลบริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการกํากับดูแลกิจการทีด ขี องบริษทั
4) เรืองทีเ กีย วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และ/หรือเรืองทีบ ริษทั ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
5) เรืองทีอ ยู่นอกเหนืออํานาจทีบ ริษทั จะดําเนินการ
6) เรืองทีไ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรืองทีอ าจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
7) เรืองทีเ ป็ นไปเพือประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรืองทีอ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูท้ เี กีย วข้องกลุม่ ใดกลุ่มหนึงของบริษทั

2.2 ขัน: ตอนการพิจารณา
1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทําและนําส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ”
พร้อมทัง: เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ทีค รบถ้วน ถูกต้อง ส่งไปยังฝา่ ยเลขานุการบริษทั ภายใน 31 ธันวาคม
2560 และต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจ ะเสนอเพือทราบ เพือ พิจารณา หรือเพืออนุมตั แิ ล้วแต่กรณี ตามทีอ ยู่ดงั นี:
คุณวาสนา ศิลปคัมภีรภาพ
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 388 ชัน: 16บี อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทัง: นี: ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างไม่เป็นทางการได้ที E-mail wasana@asnbroker.co.th
2) เลขานุการบริษทั จะพิจารณากลันกรองในเบื

อ: งต้นก่อนนําเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษทั ซึง จะต้อง
ไม่มลี กั ษณะเข้าข่ายตามเรืองทีจ ะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 และหากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารที
ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาทีบ ริษทั กําหนด บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่ใช้สทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุน้
3) คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาความจําเป็ นและเหมาะสมของวาระการประชุมทีผ ถู้ อื หุน้ เสนอว่าควร
บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทั เป็ นทีส น:ิ สุด
4) เรืองทีผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรืองทีไ ม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอืนทีเ หมาะสมต่อไป
3. การเสนอชือบุคคลเพือรับการพิ จารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
1. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
1) เป็ นบุคคลธรรมดา
2) ไม่จาํ เป็ นต้องมาจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
3) บรรลุนิตภิ าวะแล้ว
4) ไม่เป็ นบุคคลทีถ ูกศาลสังพิ
 ทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
5) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส ดุ ให้จาํ คุกในความผิดเกีย วกับทรัพย์ ซึง ได้กระทําโดยทุจริต
6) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ
หน้าที
7) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั และหน่วยงานกํากับดูแลทีเ กีย วข้อง
8) มีความรูค้ วามสามารถทีส าํ คัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั สามารถทุ่มเทในการทํางานให้กบั บริษทั
ได้อย่างเต็มที สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ได้อย่างสมําเสมอ
9) มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. ขัน: ตอนการพิจารณา
1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ต้องจัดทําและนําส่ง “แบบขอเสนอชือ บุคคลเพือ
รับการพิจารณาเลือกตัง: เป็ นกรรมการ” พร้อมทัง: เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ทีค รบถ้วนและถูกต้องส่งไปยัง
ฝา่ ยเลขานุการบริษทั ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 ตามทีอ ยูด่ งั นี:
คุณวาสนา ศิลปคัมภีรภาพ
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 388 ชัน: 16บี อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทัง: นี: ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง: เป็ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการได้ที E-mail
wasana@asnbroker.co.th
2) เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื

อ: งต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ เป็ นผูพ้ จิ ารณา
และหากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาทีบ ริษทั กําหนด บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่ใช้สทิ ธิในการเสนอชือ
บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง: เป็ นกรรมการ
3) คณะกรรมการบริษทั จะเสนอรายชือบุคคลดังกล่าวเพือรับการเลือกตัง: ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือไม่ โดย
ถือมติของคณะกรรมการบริษทั เป็ นทีส น:ิ สุด บุคคลทีไ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะได้รบั การบรรจุชอื
ในวาระการเลือกตัง: กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
สําหรับบุคคลทีไ ม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอืนทีเ หมาะสม
ต่อไป

