


บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 1

ที่ ASN.0034/2561

9 มีนาคม 2561

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

ส่ิงที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมลงทะเบียน

2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 วันที่ 5 เมษายน 2560

3. รายงานประจาํป 2560 ในรูปแบบ ีดีรอม

4. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระป 2561 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

6.   ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

7. ขอมูลกรรมการอสิระที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผูถือหุน

ดวยค ะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ( บริษัท ) กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 ในวันท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. หองมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด เลขที่ 99 1 ถนน

รัชดา ิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจาร าเร่ืองตาง ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็น

ของค ะกรรมการดังตอไปนี้

าร 1 าร ารับร รา า าร ร สา ัญ ร า 2560

ร ั 5 า 2560

ร

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2560 และบริษัทไดจัดทํา

รายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย ายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน

พรอมทั้งเผยแพรทางเวบไ ตของบริษัท www.asnbroker.co.th และบริษัทไมไดรับขอเสนอใหทําการแกไขรายงาน

การประชุมแตอยางใด โดยรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ปราก ตามส่ิงที่สงมาดวย 2

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดทําการบันทึกขอมูลไวโดยถูกตองและครบ

ถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร ารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามรายงานการประชุมที่ค ะกรรมการบริษัทไดนําเสนอ

 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

สารบัญ 

  หนา 

• หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2561 3 

• แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) โปรดดูเอกสารอีกฉบับหน่ึง

• สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 2)   11 

• รายงานประจาํป 2560

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 3)   โปรดดู CD-ROM 

• ประวัติกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระป 2561

และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 33 

• คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชมุ และ

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 5) 37 

• ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกีย่วกับการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 6) 40 

• ขอมูลกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 7) 42 

• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 8) 44 

• แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 9) 48 

2 3



 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

ที่  ASN.0034/2561 

9 มีนาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

เรียน  ทานผูถือหุนของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แบบฟอรมลงทะเบียน 

2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  วันที่ 5 เมษายน 2560

3. รายงานประจาํป 2560 ในรูปแบบ ีดีรอม

4. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระป 2561 และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

6. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

7. ขอมูลกรรมการอสิระที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผูถือหุน

ดวยค ะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ( บริษัท ) กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  หองมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด เลขที่ 99 1 ถนน

รัชดา ิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจาร าเร่ืองตาง  ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็น

ของค ะกรรมการดังตอไปนี้   

าร 1 าร ารับร รา า าร ร สา ัญ ร า 2560

ร ั 5 า 2560

ร

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2560 และบริษัทไดจัดทํา 

รายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย ายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน 

พรอมทั้งเผยแพรทางเวบไ ตของบริษัท www.asnbroker.co.th และบริษัทไมไดรับขอเสนอใหทําการแกไขรายงาน

การประชุมแตอยางใด โดยรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  ปราก ตามส่ิงที่สงมาดวย 2 

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดทําการบันทึกขอมูลไวโดยถูกตองและครบ 

ถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  พิจาร ารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560   เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามรายงานการประชุมที่ค ะกรรมการบริษัทไดนําเสนอ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296

สารบัญ

หนา

• หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2561 3

• แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) โปรดดูเอกสารอีกฉบับหน่ึง

• สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) 11

• รายงานประจาํป 2560

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 3) โปรดดู CD-ROM

• ประวัติกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระป 2561

และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 33

• คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชมุ และ

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 5) 37

• ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกีย่วกับการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 6) 40

• ขอมูลกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 7) 42

• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 8) 44

• แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุมผูถือหุน

(ส่ิงท่ีสงมาดวย 9) 48

2 3



 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

าร   

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

าร 2 รับ ราบ าร า า บร ั ร า 2560

ร

บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2560 มีรายละเอียดดังที่ 

ปราก ในรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงไปใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  รับทราบผลการ 

ดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของบริษัทในรอบป 2560 ดังกลาว 

าร   

วาระนี้ไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 

าร 3 าร า ั บ าร ร า 2560 ส ส ั ั า 2560 า าร ร ส บ า

ส บบัญ รับ ญา   

ร

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 และตามขอบังคับของ 

บริษัท ขอ 39. ค ะกรรมการไดจัดใหมีการทํางบการเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอตอที่

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เพื่อพิจาร าอนุมัติ โดยงบการเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได

ผานการพิจาร าจากค ะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ดังมี

รายละเอียดปราก ตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

า รร าร ร ส บ 

ค ะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวากระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการ 

ควบคุม ายในที่ดีเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวารายงานทางการเงินแสดง านะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

อยางถูกตองตามที่ควร ตามมาตร านการบัญชีที่ก หมายกําหนด รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและ

ทันเวลาเพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร าอนุมัติงบ 

การเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ึ่งไดผานการพิจาร าจากค ะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ

ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 1

าร

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน

าร 4 าร า ั าร ั สรร า รส สาร า า า ั สา รับ าร

า า ร บ 2560

ร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ. .2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 45. กําหนดให

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองจะ

มีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปจจุบัน บริษัทไดมีทุนสํารองไวแลวเปนเงินจํานวน 2,550 000 บาท (สอง

ลานหาแสนหาหม่ืนบาท) และบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิของป 2560 ไวเปนทุนสํารองอีกจํานวนเงิน 64 000 บาท (เจ็ดแสน

หกหม่ืนส่ีพันบาท) ึ่งจะทําใหบริษัทมีทุนสํารองตามก หมายรวมเปนเงินจํานวน 3,314 000 บาท (สามลานสามแสนหนึ่ง

หม่ืนส่ีพันบาท) หรือรอยละ 5.1 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทไดกําหนดวาในกร ีที่

บริษัทไมมีเหตุจําเปนอื่นใด บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลังหัก าษีเงินไดแลวในแตละป และการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท

และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ

ในป 2560 บริษัทมีผลกําไรสุทธิหลังหัก าษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 15 105,354

บาท (สิบหาลานหนึ่งแสนหาพันสามรอยหาสิบส่ีบาท) คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.12 บาทตอหุน บริษัทจึงสามารถพิจาร า

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 และตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอท่ี 44. ึ่งไดกําหนดใหหามจายเงินปนผลจากเงินประเ ทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบง

ตามจํานวนหุน หุนละเทา กัน ึ่งพิจาร าแลวเห็นวาจากผลกําไรสุทธิในป 2560 ทําใหบริษัทมีความสามารถที่จะจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหุนได 

ค ะกรรมการบริษัทไดมีมตินําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เพื่อพิจาร าอนุมัติการจายเงิน

ปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 โดย จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0615 บาท คิดเปนจํานวนเงิน

ประมา 8,000,000 บาท (แปดลานบาท) ึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

ตารางตอไปนี้เปรียบเทียบการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2559 และ ป 2560

ป 2559 ป 2560

กําไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 25,009,331 15,105,354

กําไรตอหุน** 0.21 0.12

เงินปนผลตอหุน 0.19 3 0.1038

- เงินปนผลระหวางกาล 0.0550 0.0423

- เงินปนผลประจําป 0.1423 0.0615*

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น 29,499 000 13,499 000

อัตราสวนการจายเงินปนผล รวมเงินปนผลระหวางกาล 11 .95% 86.53%
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 1

าร

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

าร 2 รับ ราบ าร า า บร ั ร า 2560

ร

บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2560 มีรายละเอียดดังที่

ปราก ในรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงไปใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 รับทราบผลการ

ดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของบริษัทในรอบป 2560 ดังกลาว

าร

วาระนี้ไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ

าร 3 าร า ั บ าร ร า 2560 ส ส ั ั า 2560 า าร ร ส บ า

ส บบัญ รับ ญา

ร

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 และตามขอบังคับของ

บริษัท ขอ 39. ค ะกรรมการไดจัดใหมีการทํางบการเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอตอท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เพื่อพิจาร าอนุมัติ โดยงบการเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได

ผานการพิจาร าจากค ะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ดังมี

รายละเอียดปราก ตามส่ิงที่สงมาดวย 3

า รร าร ร ส บ

ค ะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวากระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการ

ควบคุม ายในที่ดีเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวารายงานทางการเงินแสดง านะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

อยางถูกตองตามที่ควร ตามมาตร านการบัญชีที่ก หมายกําหนด รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและ

ทันเวลาเพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร าอนุมัติงบ

การเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ึ่งไดผานการพิจาร าจากค ะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ

ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

าร   

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก 

เสียงลงคะแนน 

าร 4 าร า ั าร ั สรร า รส สาร า า า ั สา รับ าร

า า ร บ 2560

ร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ. .2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 45. กําหนดให 

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองจะ

มีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปจจุบัน บริษัทไดมีทุนสํารองไวแลวเปนเงินจํานวน 2,550 000 บาท (สอง

ลานหาแสนหาหม่ืนบาท) และบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิของป 2560 ไวเปนทุนสํารองอีกจํานวนเงิน 64 000 บาท (เจ็ดแสน

หกหม่ืนส่ีพันบาท) ึ่งจะทําใหบริษัทมีทุนสํารองตามก หมายรวมเปนเงินจํานวน 3,314 000 บาท (สามลานสามแสนหน่ึง

หม่ืนส่ีพันบาท) หรือรอยละ 5.1 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทไดกําหนดวาในกร ีที่

บริษัทไมมีเหตุจําเปนอื่นใด บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลังหัก าษีเงินไดแลวในแตละป และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท

และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

ในป 2560 บริษัทมีผลกําไรสุทธิหลังหัก าษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 15 105,354 

บาท (สิบหาลานหนึ่งแสนหาพันสามรอยหาสิบส่ีบาท) คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.12 บาทตอหุน บริษัทจึงสามารถพิจาร า

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 และตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอท่ี 44. ึ่งไดกําหนดใหหามจายเงินปนผลจากเงินประเ ทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบง

ตามจํานวนหุน หุนละเทา  กัน ึ่งพิจาร าแลวเห็นวาจากผลกําไรสุทธิในป 2560 ทําใหบริษัทมีความสามารถที่จะจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหุนได  

ค ะกรรมการบริษัทไดมีมตินําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561   เพื่อพิจาร าอนุมัติการจายเงิน 

ปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 โดย จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0615 บาท คิดเปนจํานวนเงิน

ประมา  8,000,000 บาท (แปดลานบาท) ึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

ตารางตอไปนี้เปรียบเทียบการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2559 และ ป 2560 

ป 2559  ป 2560 

กําไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 25,009,331 15,105,354 

กําไรตอหุน** 0.21 0.12 

เงินปนผลตอหุน  0.19 3 0.1038 

- เงินปนผลระหวางกาล 0.0550 0.0423 

- เงินปนผลประจําป 0.1423   0.0615* 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น 29,499 000 13,499 000 

อัตราสวนการจายเงินปนผล รวมเงินปนผลระหวางกาล 11 .95% 86.53% 
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 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

หมายเหตุ   หากไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในคร้ังนี้ 

*  กําไรตอหุนขั้นพ้ืน าน คํานว โดยการหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญ 

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในคร้ังนี้  หากที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลตามที่ค ะกรรมการบริษัท

เสนอ ค ะกรรมการบริษัทกําหนดใหวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล (  ) ในวันที่ 7 มีนาคม 

2561 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 2 พ ษ าคม 2561 

า รร าร

     ค ะกรรมการพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร าอนุมัติการ

จัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามก หมาย และพิจาร าอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 

ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน     

าร  

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

าร 5 าร า ั ั รร าร รร าร า า า าร ับ า าร า

รร าร าร

ร

ตามมาตรา 1 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. . 2535 ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 1  กําหนด

วาในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใน

ค ะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล

ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม และกรรมการผูพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระในอัตราหนึ่ง

ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเปนจํานวน 2 คน ไดแก 

1. นายธวัชชัย  เลิ รุงเรือง    ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายสุดุสิต   อุนแสงจันทร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานค ะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน

บริษัทไมมีค ะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามการเสนอชื่อบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการในคร้ังนี้ ค ะกรรมการบริษัท ได

รวมกันพิจาร าเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจาร าถึงโครงสรางของค ะกรรมการ และความหลากหลายใน

โครงสรางของค ะกรรมการ (   ) คุ สมบัติใน านะกรรมการในดานตาง  โดยความเหมาะสมดาน

คุ วุ ิ ประสบการ  และความเชี่ยวชาญ ผลการป ิบัติงานใน านะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา รวมทั้งเปนบุคคลที่มี

คุ สมบัติครบถวนทั้งในสวนของการดํารงตําแหนงกรรมการและการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและไมมีลักษ ะตองหาม

ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 และหลักเก ที่กําหนดโดยสํานักงานค ะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย รวมทั้งหลักเก ตามก หมายอื่น  ที่เก่ียวของ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
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ค ะกรรมการไดพิจาร าแลว เห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทาน ดังกลาว

ลวนแตเปนผูทรงคุ วุ ิ มีความรูความสามารถและประสบการ ในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาไดป ิบัติหนาที่ใน านะ

กรรมการของบริษัทไดอยางมีประสิทธิ าพ จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ดังนั้น ค ะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนด

ออกตามวาระดังรายนามขางตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ทาน ปราก

ตาม ส่ิงที่สงมาดวย 4 

อนึ่ง บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจาร าคัดเลือก

เปนกรรมการของบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 8 พ จิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผานเว็บไ ตของบริษัทและ

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย ปราก วาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อผูขอเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท

า รร าร

ค ะกรรมการบริษัทไดพิจาร าแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 แตงต้ังกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายธวัชชัย เลิ รุงเรือง เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายสุดุสิต อุนแสงจันทร เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

าร

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

หลักเก การเลือกต้ังใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 16.

าร 6 าร า ั า บ รร าร ร า 2561

ร

ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. . 2535 และขอบังคับของบริษัทขอท่ี 22. ได

กําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท โดยใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจาร ากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ดังกลาว ึ่งที่ประชุมค ะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจาร าโครงสรางคาตอบแทนกรรมการบริษัทแลว รวมถึงคาตอบแทน

กรรมการไมไดมีการปรับเปล่ียนมาหลายป จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจาร าอนุมัติคาตอบแทน

ค ะกรรมการบริษัทประจําป 2561 ึ่งประกอบดวยค ะกรรมการบริษัทและค ะกรรมการตรวจสอบในอัตราเพิ่มขึ้น 10  

จากอัตราเดิมโดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้

6 7
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หมายเหตุ หากไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในคร้ังนี้

* กําไรตอหุนขั้นพ้ืน าน คํานว โดยการหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญ

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในคร้ังนี้ หากที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลตามที่ค ะกรรมการบริษัท

เสนอ ค ะกรรมการบริษัทกําหนดใหวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล ( ) ในวันท่ี 7 มีนาคม

2561 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 2 พ ษ าคม 2561

า รร าร

ค ะกรรมการพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร าอนุมัติการ

จัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามก หมาย และพิจาร าอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2560

ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน

าร

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

าร 5 าร า ั ั รร าร รร าร า า า าร ับ า าร า

รร าร าร

ร

ตามมาตรา 1 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. . 2535 ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 1 กําหนด

วาในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดใน

ค ะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล

ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม และกรรมการผูพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระในอัตราหน่ึง

ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเปนจํานวน 2 คน ไดแก

1. นายธวัชชัย เลิ รุงเรือง ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายสุดุสิต อุนแสงจันทร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานค ะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปจจุบัน

บริษัทไมมีค ะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามการเสนอชื่อบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการในคร้ังนี้ ค ะกรรมการบริษัท ได

รวมกันพิจาร าเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจาร าถึงโครงสรางของค ะกรรมการ และความหลากหลายใน

โครงสรางของค ะกรรมการ ( ) คุ สมบัติใน านะกรรมการในดานตาง โดยความเหมาะสมดาน

คุ วุ ิ ประสบการ  และความเชี่ยวชาญ ผลการป ิบัติงานใน านะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา รวมทั้งเปนบุคคลที่มี

คุ สมบัติครบถวนทั้งในสวนของการดํารงตําแหนงกรรมการและการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและไมมีลักษ ะตองหาม

ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 และหลักเก ที่กําหนดโดยสํานักงานค ะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย รวมทั้งหลักเก ตามก หมายอื่น ที่เก่ียวของ

 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 
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ค ะกรรมการไดพิจาร าแลว เห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทาน ดังกลาว 

ลวนแตเปนผูทรงคุ วุ ิ มีความรูความสามารถและประสบการ ในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาไดป ิบัติหนาที่ใน านะ

กรรมการของบริษัทไดอยางมีประสิทธิ าพ จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ดังนั้น ค ะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 อนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนด

ออกตามวาระดังรายนามขางตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ทาน ปราก

ตาม ส่ิงที่สงมาดวย 4 

อนึ่ง บริษัท  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจาร าคัดเลือก 

เปนกรรมการของบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 8 พ จิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผานเว็บไ ตของบริษัทและ

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย ปราก วาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อผูขอเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท 

า รร าร

ค ะกรรมการบริษัทไดพิจาร าแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  แตงต้ังกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายธวัชชัย  เลิ รุงเรือง เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนง 

ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายสุดุสิต   อุนแสงจันทร เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนง 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

าร  

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

หลักเก การเลือกต้ังใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 16. 

าร 6 าร า ั า บ รร าร ร า 2561

ร

 ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. . 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 22. ได

กําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท โดยใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจาร ากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ดังกลาว ึ่งท่ีประชุมค ะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจาร าโครงสรางคาตอบแทนกรรมการบริษัทแลว รวมถึงคาตอบแทน

กรรมการไมไดมีการปรับเปล่ียนมาหลายป จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจาร าอนุมัติคาตอบแทน

ค ะกรรมการบริษัทประจําป 2561 ึ่งประกอบดวยค ะกรรมการบริษัทและค ะกรรมการตรวจสอบในอัตราเพิ่มขึ้น 10  

จากอัตราเดิมโดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
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 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหาร จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน เนื่องจากไดรับคาตอบแทนใน านะพนักงาน

แลวและกรรมการที่ดํารงตําแหนงประธานค ะกรรมการจะไดรับคาตอบแทนใน านะประธานในทุกค ะที่ดํารงตําแหนง ใน

สวนของกรรมการนั้น จะไดรับคาตอบแทนเฉพาะใน านะกรรมการบริษัทเทานั้น แมวากรรมการรายนั้นจะดํารงตําแหนง

กรรมการในค ะกรรมการชุดยอยดวยก็ตาม 

า รร าร

ค ะกรรมการบริษัทไดพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร า

อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน

าร  

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

าร 7 าร า ั ั ส บบัญ า าส บบัญ ร า 2561

ร

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 มาตรา 120 ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการพิจาร าและเสนอแนะของค ะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นวาการดําเนินงานของผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ในป 2560 เปนที่นาพอใจ โดยผูสอบบัญชี

มีประสบการ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย เปนอยางดี 

ค ะกรรมการบริษัทไดพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจาร าอนุมัติใหแตงต้ัง

บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2561  โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตาม

รายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2561 

1.  นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 58 4 

2.  นาย ุ ชัย   ปญญาวั โน     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ หรือ 

3. นาย ั วุ ิ   สันติเพ็ชร     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5 30  

ทั้งนี้ ที่ประชุมค ะกรรมการบริษัทพิจาร าและนําเสนอผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย และบริษัท สํานักงานอีวาย 

ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการป 2560 คาตอบแทนกรรมการป 2561 

ประธานกรรมการ 30 000 บาท เดือน 33 000 บาท เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 24,000 บาท เดือน 26,400 บาท เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 20 000 บาท เดือน 22 000 บาท เดือน 

กรรมการ 20 000 บาท เดือน 22 000 บาท เดือน 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 1

จํากัด ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีลําดับที่ 1 และ 2 ขางตนเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยมาแลว เปนเวลา 4 ป สําหรับผูสอบบัญชีลําดับที่ 3 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท

ยอยเปนปแรก

ในกร ีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถป ิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด 

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานเดียวกันแทนได

นอกจากนี้ บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ

หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษ ะที่จะมี

ผลกระทบตอการป ิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด

ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน ค ะกรรมการตรวจสอบไดพิจาร าถึง าระหนาที่ในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน

ไมเกิน 2,390 000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 70 000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ * คาสอบบัญชีขางตน ไมรวมคาบริการอื่น และไมรวม าษีมูลคาเพิ่ม

า รร าร

ค ะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของค ะกรรมการตรวจสอบไดพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 อนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด โดยกําหนดใหผูสอบบัญชี

คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2561

1. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 58 4

2. นาย ุ ชัย ปญญาวั โน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ หรือ

3. นาย ั วุ ิ สันติเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5 30

และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,390 000 บาท ตามขอเสนอ

ของค ะกรรมการตรวจสอบ

ในกร ีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถป ิบัติงานไดใหบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด แทนได

าร

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

าร 8 าร า ร ( า )

รายการ ป 2560 ป 2561

คาสอบบัญชี 2,320 000 บาท 2 390 000 บาท
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 1

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหาร จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน เนื่องจากไดรับคาตอบแทนใน านะพนักงาน

แลวและกรรมการที่ดํารงตําแหนงประธานค ะกรรมการจะไดรับคาตอบแทนใน านะประธานในทุกค ะท่ีดํารงตําแหนง ใน

สวนของกรรมการนั้น จะไดรับคาตอบแทนเฉพาะใน านะกรรมการบริษัทเทานั้น แมวากรรมการรายน้ันจะดํารงตําแหนง

กรรมการในค ะกรรมการชุดยอยดวยก็ตาม

า รร าร

ค ะกรรมการบริษัทไดพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจาร า

อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน

าร

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

าร 7 าร า ั ั ส บบัญ า าส บบัญ ร า 2561

ร

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. .2535 มาตรา 120 ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการพิจาร าและเสนอแนะของค ะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นวาการดําเนินงานของผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ในป 2560 เปนที่นาพอใจ โดยผูสอบบัญชี

มีประสบการ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย เปนอยางดี

ค ะกรรมการบริษัทไดพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจาร าอนุมัติใหแตงต้ัง

บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตาม

รายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2561

1. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 58 4

2. นาย ุ ชัย ปญญาวั โน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ หรือ

3. นาย ั วุ ิ สันติเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5 30

ทั้งนี้ ที่ประชุมค ะกรรมการบริษัทพิจาร าและนําเสนอผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย และบริษัท สํานักงานอีวาย

ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการป 2560 คาตอบแทนกรรมการป 2561

ประธานกรรมการ 30 000 บาท เดือน 33 000 บาท เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 24,000 บาท เดือน 26,400 บาท เดือน

กรรมการตรวจสอบ 20 000 บาท เดือน 22 000 บาท เดือน

กรรมการ 20 000 บาท เดือน 22 000 บาท เดือน

 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 

388 อาคารไอบีเอ็ม ช้ัน 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296 

จํากัด ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีลําดับที่ 1 และ 2 ขางตนเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยมาแลว เปนเวลา 4 ป สําหรับผูสอบบัญชีลําดับที่ 3 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท

ยอยเปนปแรก 

ในกร ีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถป ิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด 

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานเดียวกันแทนได 

นอกจากนี้ บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ

หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษ ะท่ีจะมี

ผลกระทบตอการป ิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 

ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีนั้น ค ะกรรมการตรวจสอบไดพิจาร าถึง าระหนาที่ในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน

ไมเกิน 2,390 000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 70 000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ  * คาสอบบัญชีขางตน ไมรวมคาบริการอื่น  และไมรวม าษีมูลคาเพิ่ม 

า รร าร

ค ะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของค ะกรรมการตรวจสอบไดพิจาร าแลว เห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 อนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด โดยกําหนดใหผูสอบบัญชี

คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทในป 2561 

1.  นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 58 4 

2.  นาย ุ ชัย   ปญญาวั โน     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ หรือ 

3. นาย ั วุ ิ   สันติเพ็ชร     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5 30  

และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,390 000 บาท ตามขอเสนอ

ของค ะกรรมการตรวจสอบ 

ในกร ีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถป ิบัติงานไดใหบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด 

จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด แทนได 

าร   

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

าร 8 าร า ร ( า )

รายการ ป 2560 ป 2561 

คาสอบบัญชี 2,320 000 บาท 2 390 000 บาท 
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ส ส า  4 

 

รร าร า าร รับ ส ับ า าร า าร  

 

ร รร าร ส ั          กรรมการ 

– า ส           นายธวชัชยั  เลิ รุงเรือง 

า                                                     ประธานกรรมการ/  

                                                                              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

า                 53 ป 

สัญ า             ไทย 

ั รับ ั           5 มิถุนายน 2558 

า าร า        2 ป 9 เดือน   

าร า 

• ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร สาขาคอมพิวเตอร 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุ ทหารลาดกระบัง 

 

าร บร ส า ส สร ส าบั รร ารบร ั  

• ประกา นียบัตรหลักสูตร DAP รุน 110/2014  
 

ร สบ าร า า  

ป 2560 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท ไดเงิน ดอทคอม จํากัด 

ป 2559 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน)  

ป 2558 – ปจจุบัน    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน)  

ป 2558 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ โบรกเกอร จํากัด 

ป 2544 – ปจจุบัน    กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอ-สแควร เน็ตเวิรค จํากดั 

ป 2548 – 2558    กรรมการผูจดัการ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั 

 

าร าร า รร าร/ บร าร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:                    ไมมีการดาํรงตําแหนง 

• ในบริษัทท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:            มี 3 บริษัท 

โปรดดูขอมูลขางตน 
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า                                                     ประธานกรรมการ/  

                                                                              ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

า                 53 ป 

สัญ า             ไทย 

ั รับ ั           5 มิถุนายน 2558 

า าร า        2 ป 9 เดือน   

าร า 

• ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร สาขาคอมพิวเตอร 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุ ทหารลาดกระบัง 

 

าร บร ส า ส สร ส าบั รร ารบร ั  

• ประกา นียบัตรหลักสูตร DAP รุน 110/2014  
 

ร สบ าร า า  

ป 2560 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท ไดเงิน ดอทคอม จํากัด 

ป 2559 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน)  

ป 2558 – ปจจุบัน    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน)  

ป 2558 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ โบรกเกอร จํากัด 

ป 2544 – ปจจุบัน    กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอ-สแควร เน็ตเวิรค จํากดั 

ป 2548 – 2558    กรรมการผูจดัการ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั 

 

าร าร า รร าร/ บร าร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:                    ไมมีการดาํรงตําแหนง 

• ในบริษัทท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:            มี 3 บริษัท 

โปรดดูขอมูลขางตน 

32 33



 

• ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :    ไมมีการดาํรงตาํแหนง 

าร ั รั บร ั  ั  31 ั า 2560:   55,406,500 หุน   

                                                                                                             (42.62%) 

า สั ั า ร บ รั ร า รร าร บร าร:                ไมมี 

า รั าร ร  2560 

• ประชุมค ะกรรมการบริษัท:             6/6 คร้ัง 

ร ั าร า า า ร 10 า า:          ไมมี 

 

ส ส า  4 

 

รร าร า าร รับ ส ับ า าร า าร  

 

ร รร าร ส ั      กรรมการอิสระ 

– า ส           นายสุดุสิต  อุนแสงจันทร 

า             กรรมการอิสระ/ 

                                                                              กรรมการตรวจสอบ 

า                 53 ป 

สัญ า             ไทย 

ั รับ ั           19 กุม าพันธ 2559 

า าร า        2 ป 1 เดือน 

าร า 

•  ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร สาขาเหมืองแร จุ าลงกร มหาวิทยาลัย 

 

าร บร ส า ส สร ส าบั รร ารบร ั  

• ตอตานทุจริตสําหรับผูป ิบัติงาน ป 2558

•  How to Development a Risk Management Plan Class 10/2016 (HRP 10/2016) 

•  Director Accreditation Program Class 128/2016 (DAP 128/2016) 
    

ร สบ าร า า  

ป 2560 – ปจจุบัน      กรรมการ 

PT.Singlurus Pratama 

ป 2559 – ปจจุบัน      กรรมการ 

บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จํากดั 

ป 2559 – ปจจุบัน      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

ป 2559 – ปจจุบัน      ผูอํานวยการสายงานพั นาธุรกจิถานหิน 

บริษัท ลานนารี อรสเ ส จํากดั (มหาชน) 

ป 2553 – 2558      ผูจัดการอาวุโส ายพั นาธุรกจิหลัก 

บริษัท ลานนารี อรสเ ส จํากดั (มหาชน) 

 

าร าร า รร าร/ บร าร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:                  มจีํานวน 1 บริษัท 

โปรดดูขอมูลขางตน 

• ในบริษัทท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:          มีจํานวน 2 บริษัท 
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• ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :    ไมมีการดาํรงตาํแหนง 

าร ั รั บร ั  ั  31 ั า 2560:   55,406,500 หุน   

                                                                                                             (42.62%) 

า สั ั า ร บ รั ร า รร าร บร าร:                ไมมี 

า รั าร ร  2560 

• ประชุมค ะกรรมการบริษัท:             6/6 คร้ัง 

ร ั าร า า า ร 10 า า:          ไมมี 

 

ส ส า  4 

 

รร าร า าร รับ ส ับ า าร า าร  

 

ร รร าร ส ั      กรรมการอิสระ 

– า ส           นายสุดุสิต  อุนแสงจันทร 

า             กรรมการอิสระ/ 

                                                                              กรรมการตรวจสอบ 

า                 53 ป 

สัญ า             ไทย 

ั รับ ั           19 กุม าพันธ 2559 

า าร า        2 ป 1 เดือน 

าร า 

•  ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร สาขาเหมืองแร จุ าลงกร มหาวิทยาลัย 

 

าร บร ส า ส สร ส าบั รร ารบร ั  

• ตอตานทุจริตสําหรับผูป ิบัติงาน ป 2558

•  How to Development a Risk Management Plan Class 10/2016 (HRP 10/2016) 

•  Director Accreditation Program Class 128/2016 (DAP 128/2016) 
    

ร สบ าร า า  

ป 2560 – ปจจุบัน      กรรมการ 

PT.Singlurus Pratama 

ป 2559 – ปจจุบัน      กรรมการ 

บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จํากดั 

ป 2559 – ปจจุบัน      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

ป 2559 – ปจจุบัน      ผูอํานวยการสายงานพั นาธุรกจิถานหิน 

บริษัท ลานนารี อรสเ ส จํากดั (มหาชน) 

ป 2553 – 2558      ผูจัดการอาวุโส ายพั นาธุรกจิหลัก 

บริษัท ลานนารี อรสเ ส จํากดั (มหาชน) 

 

าร าร า รร าร/ บร าร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:                  มีจํานวน 1 บริษัท 

โปรดดูขอมูลขางตน 

• ในบริษัทท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:          มีจํานวน 2 บริษัท 

34 35



 

โปรดดูขอมูลขางตน 

• ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมีการดาํรงตาํแหนง

าร ั รั บร ั  ั 31 ั า 2560:        500,000 หุน 

                                                                                                                                     (0.38%) 

า สั ั า ร บ รั ร า รร าร บร าร:        ไมมี 

า รั าร ร  2560 

• ประชุมค ะกรรมการบริษัท:              6/6 คร้ัง 

• ประชุมค ะกรรมการตรวจสอบ:              4/5 คร้ัง 

ร ั าร า า า ร 10 า า:           ไมมี 

ส ส า 5

า าร บ ั าร บ าร ส สาร า ร

าร ส าร ับ าร ส

าร ร สา ัญ ร า 2561

บร ั ส บร ร า ั า

ั 11 า 2561

 

. าร บ ั

บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจาร าไดวา

จะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการท่ีบริษัทกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะ

เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน 

การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับมอบฉันทะ 

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให

ถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัท  สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม 

 

าร บ าร ส สาร า ร

บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบูร ของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป             

หองมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดา ิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผูเขาประชมุจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีในการลงทะเบียนกอนเขาประชมุ (แลวแตกร )ี 

1. การเขาประชมุดวยตนเอง 

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ  

หนังสือเดินทาง เปนตน 

2. การเขาประชุมโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.1  ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมติด  

อากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุน ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง ึ่งผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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โปรดดูขอมูลขางตน 

• ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมีการดาํรงตาํแหนง

าร ั รั บร ั  ั 31 ั า 2560:        500,000 หุน 

                                                                                                                                     (0.38%) 

า สั ั า ร บ รั ร า รร าร บร าร:        ไมม ี

า รั าร ร  2560 

• ประชุมค ะกรรมการบริษัท:              6/6 คร้ัง 

• ประชุมค ะกรรมการตรวจสอบ:              4/5 คร้ัง 

ร ั าร า า า ร 10 า า:           ไมมี 

ส ส า 5

า าร บ ั าร บ าร ส สาร า ร

าร ส าร ับ าร ส

าร ร สา ัญ ร า 2561

บร ั ส บร ร า ั า

ั 11 า 2561

 

. าร บ ั

บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจาร าไดวา

จะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการท่ีบริษัทกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะ

เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน 

การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับมอบฉันทะ 

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให

ถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัท  สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม 

 

าร บ าร ส สาร า ร

บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบูร ของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป             

หองมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดา ิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผูเขาประชมุจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีในการลงทะเบียนกอนเขาประชมุ (แลวแตกร )ี 

1. การเขาประชมุดวยตนเอง 

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ  

หนังสือเดินทาง เปนตน 

2. การเขาประชุมโดยผูรับมอบฉันทะ 

2.1  ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมติด  

อากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุน ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง ึ่งผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

36 37



- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะ ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน 

2.2  ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเท ไทย 

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะ พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และติดอากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถือหุน ึ่งออกโดยกระทรวงพา ิชย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไม

เกิน 3 เดือนกอนวันประชุม ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตรา

สําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน ึ่งเปนผูเขาประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ึ่ง

เปนผูถือหุน 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะ ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน 

2.3  ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเท  

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะ พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และติดอากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผูถือหุน ึ่งออกโดยหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ แสดงชื่อ สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ และรายชื่อและอํานาจของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ึ่งผู

มีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะ ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน 

- คําแปล าษาอังก ษของเอกสาร ึ่งมิไดมีตนฉบับเปน าษาอังก ษ ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลง

นามรับรองคําแปลถูกตอง 

ผูถือหุน ึ่งประสงคท่ีจะแตงตั้งผูรับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือมอบ

ฉันทะใหนางมล ดี สุขพันธรัชต กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ โดยขอมูลของ

กรรมการอิสระดังกลาว ปราก ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7  

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถจัดสงหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวนแลว พรอมดวยเอกสารหลัก านขางตน 

มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 388  อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ายในวันท่ี 2 เมษายน 2561 หรือสงมอบ  สถานท่ีจัดการประชุม 

 

าร ส าร ับ าร ส

ประธานท่ีประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเขาสูวาระ

การประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธาน  จะสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 

• หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธาน  จะใหเจาหนาท่ีนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไม

เห็นดวยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือในท่ีประชุมมีมติใหอนุมัติตามท่ีประธาน

เสนอใหท่ีประชุมพิจาร าลงมติ 

• หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามท่ี

ประธาน  เสนอใหท่ีประชุมพิจาร าลงมติ เวนแตกร ีท่ีผูถือหุนไดทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลง

มติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงประการใด ึ่งบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวน้ันในการลงมติ

ในแตละวาระไวดวยแลว 

- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในข ะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมกับ

การออกเสียงลงคะแนนดังกลาวขางตน 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม และของผูถือหุน        

ท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทบันทึกไวลวงหนาในข ะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมท่ีออกเสียงไมเห็น

ดวย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

- ประธาน จะประกา ใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนใน

แตละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด 
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- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะ ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน 

2.2  ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเท ไทย 

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะ พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และติดอากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถือหุน ึ่งออกโดยกระทรวงพา ิชย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไม

เกิน 3 เดือนกอนวันประชุม ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตรา

สําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน ึ่งเปนผูเขาประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ึ่ง

เปนผูถือหุน 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะ ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน 

2.3  ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเท  

- แบบฟอรมลงทะเบียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะ พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และติดอากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผูถือหุน ึ่งออกโดยหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ แสดงชื่อ สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ และรายชื่อและอํานาจของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ึ่งผู

มีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะ ึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เปนตน 

- คําแปล าษาอังก ษของเอกสาร ึ่งมิไดมีตนฉบับเปน าษาอังก ษ ึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลง

นามรับรองคําแปลถูกตอง 

ผูถือหุน ึ่งประสงคท่ีจะแตงตั้งผูรับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือมอบ

ฉันทะใหนางมล ดี สุขพันธรัชต กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ โดยขอมูลของ

กรรมการอิสระดังกลาว ปราก ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7  

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถจัดสงหนังสือมอบฉันทะ ึ่งกรอกรายละเอียดครบถวนแลว พรอมดวยเอกสารหลัก านขางตน 

มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 388  อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ายในวันท่ี 2 เมษายน 2561 หรือสงมอบ  สถานท่ีจัดการประชุม 

 

าร ส าร ับ าร ส

ประธานท่ีประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเขาสูวาระ

การประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธาน  จะสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 

• หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธาน  จะใหเจาหนาท่ีนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไม

เห็นดวยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือในท่ีประชุมมีมติใหอนุมัติตามท่ีประธาน

เสนอใหท่ีประชุมพิจาร าลงมติ 

• หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามท่ี

ประธาน  เสนอใหท่ีประชุมพิจาร าลงมติ เวนแตกร ีท่ีผูถือหุนไดทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลง

มติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงประการใด ึ่งบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวน้ันในการลงมติ

ในแตละวาระไวดวยแลว 

- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในข ะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมกับ

การออกเสียงลงคะแนนดังกลาวขางตน 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม และของผูถือหุน        

ท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทบันทึกไวลวงหนาในข ะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมท่ีออกเสียงไมเห็น

ดวย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

- ประธาน จะประกา ใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนใน

แตละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด 
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ขอ 31. ค ะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยค ะกรรมการจะเรียกประชุม      

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุน ึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนจํานวนไม

นอยกวายี่สิบหา (25) คน ึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะ

เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหค ะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล

ในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชดัเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกร ีเชนน้ี ค ะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู

ถือหุน ายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหค ะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจาร า แลวแตกร ี รวมท้ังความเห็นของค ะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ

จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด ( ) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโ ษ าคําบอกกลาวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

ค ะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกร ีท่ีปราก วาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน ึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุน

รองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัด

ประชุมใหม และในกร ีน้ี ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด ( ) วัน กอนวันประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกร ีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ป ิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถป ิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุน ึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในท่ี

ประชุมดังกลาว 

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเ ษ

ในเร่ืองใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ

ของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกร ีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกร ีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การ ื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ

บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริค หสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

( ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

ขอ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1)        รับทราบรายงานของค ะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2)        พิจาร าอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3)        พิจาร าอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4)        พิจาร าเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

(5)        พิจาร ากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6)        พิจาร าแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

( )        กิจการอ่ืน  
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ขอ 31. ค ะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยค ะกรรมการจะเรียกประชุม      

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุน ึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนจํานวนไม

นอยกวายี่สิบหา (25) คน ึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะ

เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหค ะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล

ในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชดัเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกร ีเชนน้ี ค ะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู

ถือหุน ายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหค ะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจาร า แลวแตกร ี รวมท้ังความเห็นของค ะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ

จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด ( ) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโ ษ าคําบอกกลาวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 
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ขอ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1)        รับทราบรายงานของค ะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2)        พิจาร าอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3)        พิจาร าอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4)        พิจาร าเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

(5)        พิจาร ากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6)        พิจาร าแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

( )        กิจการอ่ืน  
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 ส ส า  7 

 

รา รร าร สร ั ารรับ บ ั าร ร   

 

– า ส           นางมล ดี  สุขพันธรัชต 

า                 53 ป 

สัญ า             ไทย 

า             กรรมการอิสระ  

                                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 

า าร า        2 ป 9 เดือน 

    388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

าร า 

• ปริญญาโท บัญชีมหาบั ติ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม าสตร 

• ปริญญาตรี บัญชีบั ิต เกียรตนิิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม าสตร

•  ประกา นียบัตรบั ิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม าสตร 

 

าร บร ส า ส สร ส าบั รร ารบร ั  

•  ประกา นียบัตรหลักสูตร DCP รุน 31 2003  

•  ประกา นียบัตรหลักสูตร DAP รุน 34 2005  

•  ประกา นียบัตรหลักสูตร ACP รุน 23 2008  
• วุ ิบัตรหลักสูตร Director Diploma Award รุน 11 2003 

    

ร สบ าร า า  

ป 2559 – ปจจุบัน      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

ป 2558 – ปจจุบัน      กรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

 

ป 2558 – ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการดานบัญชีและการเงิน 

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด 

ป 2557 – ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการดานบัญชีและการเงิน 

บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 

ป 2556 – ปจจุบัน      กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

ป 2550 – ปจจุบัน      กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท เอเชยี อฟท คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 

ป 2543 – ปจจุบัน      อาจารยพิเ ษ าควชิาการสอบบัญชี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ป 2535 – ปจจุบัน      อาจารยพิเ ษ าควชิาการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรม าสตร 

 

าร าร า รร าร/ บร าร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:             จํานวน 3 บริษัท 

โปรดดูขอมูลขางตน 

• ในบริษัทท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     จํานวน 1 บริษัท และ 2 สถาบัน 

โปรดดูขอมูลขางตน 

• ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :    ไมมีการดาํรงตาํแหนง 

าร ั รั บร ั  ั 31 ั า 2560:        ไมม ี

า สั ั า ร บ รั ร า รร าร บร าร:        ไมม ี

า รั าร ร  2560 

• ประชุมค ะกรรมการบริษัท:             6 6 คร้ัง 

• ประชุมค ะกรรมการตรวจสอบ:             5 5 คร้ัง 

ร ั าร า า า ร 10 า า:          ไมมี 
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ั ส บ ั บบ

 

 

                      เขียนท่ี______________________________________ 

                     วันท่ี_______________________________________ 

(1) ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ ___________________ 

อยูบานเลขท่ี ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

     โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม __________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________ เสียง ดังน้ี 

      หุนสามัญ ___________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________  เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ ________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให (เลือกขอใดขอหน่ึง) 

 1. นาย  นาง  นางสาว________________________________________________________ อายุ __________  ป 

   อยูบานเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล แขวง_______________________________ 

    อําเ อ เขต____________________ จังหวัด_____________________ รหัสไปรษ ีย___________________________ หรือ 

 2. นาย  นาง  นางสาว________________________________________________________ อายุ __________  ป 

อยูบานเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล แขวง_______________________________ 

    อําเ อ เขต____________________ จังหวัด_____________________ รหัสไปรษ ีย__________________________ หรือ 

 3. นาย  นาง  นางสาว________________________________________________________อายุ __________  ป 

   อยูบานเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล แขวง________________________________

    อําเ อ เขต____________________ จังหวัด_____________________ รหัสไปรษ ีย__________________________ หรือ 

       กรรมการอิสระของบริษัท นางมล ดี สุขพันธรัชต (ขอมูลกรรมการอิสระปราก ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู

ถือหุน ประจําป 2561 ในวันท่ี 11 เมษายน พ. .2561 เวลา 10.00 น.  หองมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99 1 

ถนนรัชดา ิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

าร าร ารับร รา า าร ร สา ัญ ร า 2560

ร ั 5 า 2560

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

าร 2 รับ ราบ าร า า บร ั ร า 2560

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 

 

ส ส า 8

 

 

 

าร 3 าร า ั บ าร ร า 2560 ส ส ั 31 ั า 2560

า าร ร ส บ า ส บบัญ รับ ญา

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

าร 4 าร า ั าร ั สรร า รส สาร า า

า ั สา รับ าร า า ร บ 2560

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

าร 5 าร า ั ั รร าร รร าร า า า าร

ับ า าร า รร าร าร

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5 า ั ั ร ร

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

5 า ส ส ส ั ร

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร 6 าร า ั า บ รร าร ร า 2561

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

าร 7 าร า ั ั ส บบัญ า าส บบัญ ร า 2561

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร 8 ร า

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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ั ส บ ั บบ

 

 

                      เขียนท่ี______________________________________ 

                     วันท่ี_______________________________________ 

(1) ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ ___________________ 

อยูบานเลขท่ี ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากดั (มหาชน) 

     โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม __________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ________________ เสียง ดังน้ี 

      หุนสามัญ ___________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________  เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ ________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให (เลือกขอใดขอหน่ึง) 

 1. นาย  นาง  นางสาว________________________________________________________ อายุ __________  ป 

   อยูบานเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล แขวง_______________________________ 

    อําเ อ เขต____________________ จังหวัด_____________________ รหัสไปรษ ีย___________________________ หรือ 

 2. นาย  นาง  นางสาว________________________________________________________ อายุ __________  ป 

อยูบานเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล แขวง_______________________________ 

    อําเ อ เขต____________________ จังหวัด_____________________ รหัสไปรษ ีย__________________________ หรือ 

 3. นาย  นาง  นางสาว________________________________________________________อายุ __________  ป 

   อยูบานเลขท่ี___________________ ถนน_______________________ ตําบล แขวง________________________________

    อําเ อ เขต____________________ จังหวัด_____________________ รหัสไปรษ ีย__________________________ หรือ 

       กรรมการอิสระของบริษัท นางมล ดี สุขพันธรัชต (ขอมูลกรรมการอิสระปราก ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู

ถือหุน ประจําป 2561 ในวันท่ี 11 เมษายน พ. .2561 เวลา 10.00 น.  หองมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99 1 

ถนนรัชดา ิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

าร าร ารับร รา า าร ร สา ัญ ร า 2560

ร ั 5 า 2560

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

าร 2 รับ ราบ าร า า บร ั ร า 2560

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 

 

ส ส า 8

 

 

 

าร 3 าร า ั บ าร ร า 2560 ส ส ั 31 ั า 2560

า าร ร ส บ า ส บบัญ รับ ญา

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร 4 าร า ั าร ั สรร า รส สาร า า

า ั สา รับ าร า า ร บ 2560

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร 5 าร า ั ั รร าร รร าร า า า าร

ับ า าร า รร าร าร

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5 า ั ั ร ร

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

5 า ส ส ส ั ร

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร 6 าร า ั า บ รร าร ร า 2561

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

าร 7 าร า ั ั ส บบัญ า าส บบัญ ร า 2561

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร 8 ร า

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงน้ันไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาใน านะผูถือหุน 
 

(6) ในกร ีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกร ีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจาร าหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกร ีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกร ีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

                   ลงชื่อ………………………………………………ผูมอบฉันทะ 

                      (……………………………………………) 

 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 

                          (…………………………………………..…) 

 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 

                      (…………………………………………..…)

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 

                      (…………………………………………..…)

  หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ   

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ร า บบ ั ส บ ั บบ

 

การมอบฉันทะใน านะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจาํป 

2561 ในวันพุธท่ี 11 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.  หองมรกต ชั้น 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99 1 ถนนรัชดา ิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

าร ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ___________ ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ร  ั รร าร______________________________________________________ 

        

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงน้ันไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาใน านะผูถือหุน 
 

(6) ในกร ีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกร ีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจาร าหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกร ีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกร ีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

                   ลงชื่อ………………………………………………ผูมอบฉันทะ 

                      (……………………………………………) 

 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 

                          (…………………………………………..…) 

 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 

                      (…………………………………………..…)

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 

                      (…………………………………………..…)

  หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ   

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ร า บบ ั ส บ ั บบ

 

การมอบฉันทะใน านะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจาํป 

2561 ในวันพุธท่ี 11 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.  หองมรกต ชั้น 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลขท่ี 99 1 ถนนรัชดา ิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

าร ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ___________ ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ร ______________________________________________________________

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

าร ร  ั รร าร______________________________________________________ 

        

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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