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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
• แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
(สิ่งที่สงมาดวย 1)
• สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
(สิ่งที่สงมาดวย 2)
• รายงานประจําป 2559
(สิ่งที่สงมาดวย 3)
• ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระป 2560
และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(สิ่งที่สงมาดวย 4)
• ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติม
(สิ่งที่สงมาดวย 5)
• คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม และ
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน
(สิ่งที่สงมาดวย 6)
• ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
(สิ่งที่สงมาดวย 7)
• ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
(สิ่งที่สงมาดวย 8)
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(สิ่งที่สงมาดวย 9)
• แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผูถือหุน
(สิ่งที่สงมาดวย 10)
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

ที่ ASN.0025/2560

9 มีนาคม 2560

เรือ่ ง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560
เรียน
ทานผูถ อื หุน ของบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง มาดวย 1. แบบฟอรมลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559
3. รายงานประจําป 2559 ในรูปแบบซีดรี อม
4. ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระป 2560
และไดรบั การเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่
5. ขอมูลของผูท ไี่ ดรบั การเสนอชือ่ เพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการเพิม่ เติม
6. คําชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผูถ อื หุน
7. ขอบังคับของบริษทั ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ อื หุน
8. ขอมูลกรรมการอิสระทีเ่ ปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถ อื หุน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
10. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ อื หุน
ดวยคณะกรรมการบริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) กําหนดวันประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 ในวันที่
5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2559
ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และบริษัทไดจัดทํา รายงานการประชุมดังกลาว
พรอมทั้งไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว ซึ่งการประชุม
ในขณะนั้น บริษัทยังมิไดมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน
ครัง้ ที่ 2/2559 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดทาํ การบันทึกขอมูลไวโดยถูกตองและครบถวนแลว จึงเห็นสมควร
เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม
2559 ตามรายงานการประชุมทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดนาํ เสนอ
การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2559

ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ไดสรุปผลการดําเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบป 2559 มีรายละเอียดดังที่ ปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษทั ทีไ่ ดจดั สงไปใหแกผถู อื หุน พรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 รับทราบผลการ ดําเนินงานและการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าํ คัญของบริษทั ในรอบป 2559 ดังกลาว
การลงมติ
วาระนีไ้ มตอ งไดรบั การลงคะแนนเสียงจากผูถ อื หุน เนือ่ งจากเปนการรายงานใหผถู อื หุน รับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจําป 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผานการตรวจสอบจาก
ผูส อบบัญชีทไี่ ดรบั อนุญาตแลว

ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของ บริษทั ขอ 39. คณะกรรมการ
ไดจดั ใหมกี ารทํางบการเงิน ประจําป 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษทั เสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงิน ประจําป 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั และไดรบั การตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาตแลว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวากระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษทั มีระบบการ ควบคุมภายในทีด่ เี พียง
พอทีท่ าํ ใหมนั่ ใจไดวา รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั อยางถูกตองตามทีค่ วร ตามมาตรฐาน
การบัญชีทก่ี ฎหมายกําหนด รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลาเพือ่ เปนประโยชนกบั ผูถ อื หุน นักลงทุน
หรือผูใ ชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจําป 2559
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ไดผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และไดรบั การตรวจสอบโดยผูส อบ
บัญชีรบั อนุญาตแลว
การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2559

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษทั ขอ 45. กําหนดใหบริษทั ตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสว นหนึง่ ไวเปนทุนสํารองไมนอ ยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองจะมีไมนอ ยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยในปจจุบนั บริษทั ไดมที นุ สํารองไวแลวเปนเงินจํานวน 1,250,000 บาท (หนึง่ ลานสองแสนหาหมืน่ บาท) และบริษทั ตองจัดสรรกําไร
สุทธิของป 2559 ไวเปนทุนสํารองอีกจํานวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึง่ ลานสามแสนบาท) ซึง่ จะทําใหบริษทั มีทนุ สํารองตามกฎหมาย
รวมเปนเงินจํานวน 2,550,000 บาท (สองลานหาแสนหาหมืน่ บาท) หรือรอยละ 3.9 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจาย
เงินปนผลของบริษทั ไดกาํ หนดวาในกรณีทบี่ ริษทั ไมมเี หตุจาํ เปนอืน่ ใด บริษทั มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอ ยกวารอยละ 40
ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดแลวในแตละป และการจายเงินปนผลนัน้ จะตองไมมผี ลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษทั และบริษทั ยอยอยางมีนยั สําคัญ
ในป 2559 บริษทั มีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจํานวนเงิน 25,009,331 บาท คิดเปนกําไรตอหุน
เทากับ 0.21 บาทตอหุน บริษทั จึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน ไดตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษทั ขอที่ 44. ซึง่ ไดกาํ หนดใหหา มจายเงินปนผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกําไร
โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุน ละเทาๆ กัน ซึง่ พิจารณาแลวเห็นวาจากผลกําไรสุทธิในป 2559 ทําใหบริษทั มีความ
สามารถทีจ่ ะจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน ได
คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ตินาํ เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจายเงินปนผลจากผลการดําเนิน
งาน ประจําป 2559 โดย จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุน ละ 0.1423 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 18,499,000 บาท ซึง่ เปน
ไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษทั
ตารางตอไปนีเ้ ปรียบเทียบการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2558 และ ป 2559
กําไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรตอหุน**
เงินปนผลตอหุน
- เงินปนผลระหวางกาล
- เงินปนผลประจําป
รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น
อัตราสวนการจายเงินปนผล รวมเงินปนผลระหวางกาล

ป 2558
20,684,463
0.38
0.066
0.066
13,100,000
63.33%

ป 2559
25,009,331
0.21
0.1973
0.0550
0.1423*
29,499,000
117.95%

หมายเหตุ
* หากไดรบั การอนุมตั จิ ากผูถ อื หุน ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 ในครัง้ นี้
** กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ดวยจํานวนหุน ถัว่ เฉลีย่ ถวงนํา้ หนักของ
หุน สามัญทีอ่ อกอยูใ นระหวางป
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรบั การอนุมตั จิ ากผูถ อื หุน ในการประชุม สามัญผูถ อื หุน ประจําป
2560 ในครัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน มีมติอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เสนอ คณะกรรมการบริษทั กําหนด
ใหวนั กําหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยจะรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธปี ด สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ใน
วันที่ 9 มีนาคม 2560 กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 เมษายน 2560
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นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 อนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับงวดผลประกอบการตัง้ แต วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ใหแกผถู อื หุน ในอัตราหุน ละ 0.0423
บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 5,499,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเพือ่ เปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั จิ า ยเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2559 รวมถึงรับทราบการจายเงินปนผล
ระหวางกาล ตามรายละเอียดทีเ่ สนอขางตน
การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั แิ ตงตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึง่

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ. ศ. 2535 ตามขอบังคับของบริษทั ขอที่ 17 กําหนดวาในการประชุมใหญ
สามัญประจําปผถู อื หุน ใหกรรมการจํานวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตาม
วาระ ถาจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทสี่ ดุ กับสวนหนึง่ ในสาม และกรรมการผูพ น
จากตําแหนงอาจไดรบั เลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 นี้ กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด คิดเปนจํานวน 3 คน ไดแก
1.
2.
3.

นางมลฤดี
นายวังสันต
นายวชิระ

สุขพันธรัชต
ภาณุดลุ กิตติ
ชวยชู

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผูด าํ รงตําแหนงกรรมการของบริษทั ไมไดผา นคณะกรรมการสรรหา เนือ่ งจากปจจุบนั บริษทั ไมมคี ณะกรรมการ
สรรหา อยางไรก็ตามการเสนอชือ่ บุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการในครัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ไดรว มกันพิจารณาเลือกบุคคลมา
ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาถึงโครงสรางของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board
Diversity policy) คุณสมบัตใิ นฐานะกรรมการในดานตางๆ โดยความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชีย่ วชาญ ผลการ
ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในชวงทีผ่ า นมา รวมทัง้ เปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนทัง้ ในสวนของการดํารงตําแหนงกรรมการ
และการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หลักเกณฑทกี่ าํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทัง้
หลักเกณฑตามกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
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คณะกรรมการไดพจิ ารณาแลว เห็นวากรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทัง้ 3 ทาน ดังกลาว ลวนแตเปนผูท รงคุณวุฒิ
มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนผูท มี่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะไดรบั เลือกตัง้ เปนกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง่ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
ทีจ่ ะเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 อนุมตั แิ ตงตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระดังรายนามขางตน ใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึง่ ดังรายละเอียดประวัตขิ องทัง้ 3 ทาน ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง มาดวย 4
อนึง่ บริษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เขารับการพิจารณาคัดเลือก เปนกรรมการของบริษทั
เปนการลวงหนาตัง้ แตวนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผานเว็บไซตของบริษทั และระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมผี ถู อื หุน รายใดเสนอรายชือ่ ผูข อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาแลว เห็นควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 แตงตัง้ กรรมการทีต่ อ งออกตามวาระให
กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึง่ ดังนี้
1.

นางมลฤดี

สุขพันธรัชต

2.

นายวังสันต

ภาณุดลุ กิตติ

3.

นายวชิระ

ชวยชู

เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
เสนอใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลักเกณฑการเลือกตัง้ ใหเปน
ไปตามขอบังคับของบริษทั ขอที่ 16.
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั แิ ตงตัง้ กรรมการเพิม่ เติม

ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ เปนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั และใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะ
กรรมการบริษทั ไดรว มกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษทั เพิม่ เติมอีกหนึง่ ทาน โดยพิจารณาบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนทัง้ ในสวนของการดํารงตําแหนงกรรมการและการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและไมมลี กั ษณะตองหามตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑทกี่ าํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทัง้ หลักเกณฑตามกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 อนุมตั แิ ตงตัง้ นายธัญพงศ ลิม้ วงศยตุ ิ เปนกรรมการอิสระ
ของบริษทั เพิม่ เติมอีกหนึง่ ทาน ซึง่ เปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนทัง้ ในสวนของการดํารงตําแหนงกรรมการและการดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระและไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑทกี่ าํ หนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทัง้ หลักเกณฑตามกฎ
หมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงเปนบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ ความรูค วามสามารถ ดังรายละเอียดประวัตผิ ลงานปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง มา
ดวย 5 ทัง้ นีภ้ ายหลังการแตงตัง้ นายธัญพงศ ลิม้ วงศยตุ ิ จะทําใหจาํ นวนกรรมการบริษทั จะมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 8 ทาน
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การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลัก เกณฑการเลือกตัง้ ให
เปนไปตามขอบังคับของบริษทั ขอที่ 16.
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั คิ า ตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษทั ขอที่ 22. ไดกาํ หนดให กรรมการมีสทิ ธิไดรบั
คาตอบแทนจากบริษทั โดยใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาว ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ไดรว มกันพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการบริษทั แลวเห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน พิจารณาอนุมตั คิ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ประจําป 2560 ซึง่ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเทากับป 2559 โดยเปน
คาตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการ

อัตราเดือนละ
อัตราเดือนละ
อัตราเดือนละ
อัตราเดือนละ

30,000 บาท
24,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร จะไมไดรบั คาตอบแทนรายเดือน เนือ่ งจากไดรบั คาตอบแทนในฐานะพนักงานแลวและกรรมการทีด่ าํ รง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการจะไดรบั คาตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะทีด่ าํ รงตําแหนง ในสวนของกรรมการนัน้ จะไดรบั คา
ตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทั เทานัน้ แมวา กรรมการรายนัน้ จะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยดวยก็ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอขางตน
การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั แิ ตงตัง้ ผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560

ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ทีก่ าํ หนดใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน แตงตัง้ ผูส อบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษทั ทุกป และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวาการดําเนินงานของผู
สอบบัญชีของบริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด ในป 2559 เปนทีน่ า พอใจ โดยผูส อบบัญชีมปี ระสบการณและความเชีย่ วชาญในการสอบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ยอย เปนอยางดี
คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน พิจารณาอนุมตั ใิ หแตงตัง้ บริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด
เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั ประจําป 2560 โดยกําหนดใหผสู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชือ่ ดังตอไปนี้ เปนผูท าํ การตรวจ
สอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั ในป 2560

8

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

1. นายศุภชัย
2. นางสาวศิราภรณ
3. นางสาวกรองแกว

ปญญาวัฒโน
เอือ้ อนันตกลุ
ลิมปกติ ติกลุ

ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5874

ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนําเสนอผูส อบบัญชีทงั้ 3 ราย และบริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด ตอทีป่ ระชุม
สามัญผูถ อื หุน ใหเปนผูส อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ยอยเปนปที่ 3
ในกรณีทผี่ สู อบบัญชีรบั อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบตั งิ านได ใหบริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด จัดหาผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
อืน่ ของสํานักงานเดียวกันแทนได
นอกจากนี้ บริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด และผูส อบบัญชีทไี่ ดรบั การเสนอชือ่ ดังกลาวไมมคี วามสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษทั /
บริษทั ยอย/ผูบ ริหาร/ผูถ อื หุน รายใหญหรือผูท เี่ กีย่ วของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบตอการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเปน
อิสระแตอยางใด
ในสวนคาตอบแทนผูส อบบัญชีนนั้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาถึงภาระหนาทีใ่ นการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ
บริษทั แลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,380,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากป 2559
จํานวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 140,000 บาท (3 ไตรมาส)

จํานวน

420,000 บาท

คาสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จํานวน

960,000 บาท

รวมคาสอบบัญชี*

จํานวน

1,380,000 บาท

หมายเหตุ * คาสอบบัญชีขา งตน ไมรวมคาบริการอืน่ ๆ และไมรวมภาษีมลู คาเพิม่

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจําป 2560 อนุมตั ใิ หแตงตัง้ ผูส อบบัญชีจากบริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด โดยกําหนดใหผสู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชือ่ ดัง
ตอไปนี้ เปนผูท าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั ในป 2560
1. นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวศิราภรณ
เอือ้ อนันตกลุ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกติ ติกลุ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5874
และกําหนดคาสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,380,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ในกรณีทผี่ สู อบบัญชีรบั อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบตั งิ านไดใหบริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด จัดหาผูส อบบัญชีรบั
อนุญาตอืน่ ของบริษทั สํานักงานอีวาย จํากัด แทนได
การลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถามี)

ขอมูลเพิม่ เติม
บริษทั ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษทั http://investor-th.asnbroker.co.th/ และหาก
ผูถือหุนทานใดมีคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดที่
เลขานุการบริษทั ทาง e-mail : wasana@asnbroker.co.th
จึงขอเรียนเชิญทานผูถ อื หุน เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กลาว โดยบริษทั จะเปดใหผถู อื หุน ลงทะเบียนตัง้ แตเวลา 8.00 น. ใน
กรณีทผี่ ถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผอู นื่ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช
หนังสือมอบฉันทะตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 9 และเพือ่ เปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถ อื หุน ในกรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง
และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทั เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ อื หุน สามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายชือ่ ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง มาดวย 8 เพือ่ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ อื หุน ได โดยสง
เอกสารมายังเลขานุการบริษทั บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 กอนวันที่ 28 มีนาคม 2560
ทัง้ นี้ บริษทั ใชระบบบารโคด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพือ่ ชวยใหขนั้ ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนน
เสียงเปนไปอยางรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงขอใหทา นผูถ อื หุน และผูร บั มอบฉันทะ นําแบบฟอรมลงทะเบียน ตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 1 มาแสดงในวันประชุม
พรอมทัง้ เอกสารประกอบการลงทะเบียนอืน่ ๆ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในสิง่ ทีส่ ง มาดวย 6 โดยบริษทั จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษทั
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ อื หุน ตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 7
อนึง่ บริษทั ไดกาํ หนดใหวนั ที่ 8 มีนาคม 2560 เปนวันกําหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิเขารวมประชุมและใหบริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
(แหงประเทศไทย) จํากัด รวบรวมรายชือ่ ผูถ อื หุน ตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(แกไขเพิม่ เติม 2551) โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ
(นายธวัชชัย เลิศรุง เรือง)
ประธานกรรมการ
โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : หากผูถ อื หุน ทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2559 ในแบบรูปเลม สามารถขอรับไดทเี่ จาหนาทีล่ งทะเบียน
ในวันประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560
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12

13

14

สิ่งที่สงมาดวย 4
กรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล
นางมลฤดี สุขพันธรัชต
อายุ
52 ป
สัญชาติ
ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้ง
5 มิถุนายน 2558
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
1 ป 9 เดือน
การศึกษา
· ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
· ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
· ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุน 31/2003
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 34/2005
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP รุน 23/2008
· วุฒิบัตรหลักสูตร Director Diploma Award รุน 11/2003
ประสบการณทํางาน
ป 2559 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
ป 2558 – ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (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 จํากัด (มหาชน)
ป 2550 – ปจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ป 2543 – ปจจุบัน
อาจารยพิเศษภาควิชาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ป 2535 – ปจจุบัน
อาจารยพิเศษภาควิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร
· ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
จํานวน 3 บริษัท
โปรดดูขอมูลขางตน
· ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น: จํานวน 1 บริษัท และ 2 สถาบัน
โปรดดูขอมูลขางตน
· ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ: ไมมีการดํารงตําแหนง
การถือหลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร:
ไมมี
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
· ประชุมคณะกรรมการบริษัท:
9/9 ครั้ง
· ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:
6/6 ครั้ง
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี
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กรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล
นายวังสันต ภาณุดุลกิตติ
อายุ
51 ป
สัญชาติ
ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้ง
5 มิถุนายน 2558
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
1 ป 9 เดือน
การศึกษา
· ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
· ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 32/2005
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 92/2011
ประสบการณทํางาน
ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
ป 2548 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ป 2543 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบสท ฟวชั่น จํากัด
ป 2558 – 2559
กรรมการ
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอรยี่ จํากัด
ป 2555 – 2557
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ป 2551 - 2554
กรรมการ
บริษัท เอ ซี เอส เซอรวิสซิ่ง (ไทยแลนด) จํากัด
ป 2548 – 2557
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ป 2541 – 2554
กรรมการ
บริษัท บารเกน พอยท จํากัด
ป 2540 – 2554
กรรมการผูจัดการ
บริษัท รัชดา อินเตอรเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอวเยอรส จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร
· ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
จํานวน 1 บริษัท โปรดดูขอมูลขางตน
· ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น: จํานวน 1 บริษัท โปรดดูขอมูลขางตน
· ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ:
การถือหลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร:
ไมมี
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
· ประชุมคณะกรรมการบริษัท:
8/9 ครั้ง
· ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:
5/6 ครั้ง
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี
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กรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล
นายวชิระ ชวยชู
อายุ
60 ป
สัญชาติ
ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้ง
29 มกราคม 2559
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
1 ป 2 เดือน
การศึกษา
· ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
· ปริญญาตรี บัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 128/2016
ประสบการณทํางาน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2550 – 2557
ป 2539 – 2549

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายอาวุโส
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร
· ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
ไมมีการดํารงตําแหนง
· ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น:
ไมมีการดํารงตําแหนง
· ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ:
ไมมีการดํารงตําแหนง
การถือหลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร:
ไมมี
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
· ประชุมคณะกรรมการบริษัท:
8/9 ครั้ง
· ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:
6/6 ครั้ง
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติม
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
การศึกษา

กรรมการ /กรรมอิสระ
นายธัญพงศ ลิ้มวงศยุติ
37 ป
รอการแตงตั้งในการประชุมสามัญผูถือหุน
ในวันที่ 5 เมษายน 2560

· ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
· ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 100/2013
ประสบการณทํางาน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2557 – ปจจุบัน
ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2554 – ปจจุบัน
ป 2558 – 2559
ป 2557 – 2559
ป 2555 – 2557

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท แฮปป เวเคชั่น จํากัด
กรรมการ
เอ็มพีเรียล เพาวเวอร ลิมิเต็ด (ประเทศมาเลเซีย)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจระหวางประเทศ จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท อินเทลลิเจนท พารทเนอรส จํากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเอ อีเลคทริ ไล จํากัด
กรรมการ
บริษัท สยามเพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วธน แคปปตัล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร
· ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
· ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น:
· ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ:
การถือหลักทรัพยของบริษัท:
· ตนเอง
ไมมี
· คูสมรส
จํานวน 50,000 หุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร:
ไมมี
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:
ไมมี

18

ไมมีการดํารงตําแหนง
จํานวน 5 บริษัท โปรดดูขอมูลขางตน
ไมมีการดํารงตําแหนง

สิ่งที่สงมาดวย 6

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2560
ก. การมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะ
ใหบคุ คลอืน่ หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการบริษทั (ตามรายชือ่ กรรมการทีบ่ ริษทั กําหนด) ใหเปนผูร บั มอบฉันทะเพือ่ เขาประชุมและออกเสียงลง
คะแนนในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน แทน การมอบฉันทะใหบคุ คลอืน่ เปนผูร บั มอบฉันทะ
• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน
• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม
ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ หองพาโนรามา 2 ชั้น 14
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ผูเขาประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอ
ไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. การเขาประชุมดวยตนเอง
- แบบฟอรมลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย 1)
- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ซึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เปนตน
2. การเขาประชุมโดยผูรับมอบฉันทะ
2.1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
- แบบฟอรมลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมติด อากรแสตมป 20 บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุนซึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่ง
ผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะซึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง เปนตน
2.2 ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- แบบฟอรมลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย 1)
- แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะซึ่ ง กรอกรายละเอี ย ดครบถ ว น ลงนามโดยผู  มี อํ า นาจลงนามแทนผู  ถื อ หุ  น และผู  รั บ มอบฉั น ทะ
พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และติดอากรแสตมป 20 บาท
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถือหุน ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 3 เดือนกอนวัน
ประชุม ซึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงให
เห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขาประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
- สําเนาบัตรประจําตัวของผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุน ซึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่
หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผูมีอํานาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูรับมอบฉันทะซึ่งออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง เปนตน
2.3 ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ
- แบบฟอรมลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวย 1)
- แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะซึ่ ง กรอกรายละเอี ย ดครบถ ว น ลงนามโดยผู  มี อํ า นาจลงนามแทนผู  ถื อ หุ  น และผู  รั บ มอบฉั น ทะ
พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) และติดอากรแสตมป 20 บาท
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- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตัง้ นิตบิ คุ คลของผูถ อื หุน ซึง่ ออกโดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ แสดงชือ่ สถานทีต่ งั้
สํานักงานใหญ และรายชือ่ และอํานาจของผูม อี าํ นาจลงนามแทนผูถ อื หุน ซึง่ ผูม อี าํ นาจลงนามแทนผูถ อื หุน ลงนามรับรองสําเนาถูก
ตอง พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวของผูม อี าํ นาจลงนามแทนผูถ อื หุน ซึง่ ออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขีห่ รือ
หนังสือเดินทาง ซึง่ ผูม อี าํ นาจลงนามแทนผูถ อื หุน ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- บัตรประจําตัว ฉบับจริง ของผูร บั มอบฉันทะซึง่ ออกโดยสวนราชการ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
เปนตน
- คําแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึง่ มิไดมตี น ฉบับเปนภาษาอังกฤษ ซึง่ ผูม อี าํ นาจลงนามแทนผูถ อื หุน ลงนามรับรองคําแปลถูกตอง
ผูถ อื หุน ซึง่ ประสงคทจี่ ะแตงตัง้ ผูร บั มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหนาย
สุดสุ ติ อุน แสงจันทร กรรมการอิสระของบริษทั เปนผูร บั มอบฉันทะ โดยขอมูลของกรรมการอิสระดังกลาว ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย
8 ทัง้ นี้ ผูถ อื หุน สามารถจัดสงหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถวนแลว พรอมดวยเอกสารหลักฐานขางตน มายังเลขานุการ
บริษทั บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 หรือสงมอบ ณ สถานทีจ่ ดั การประชุม
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสูวาระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
โปรดยกมือขึน้
• หากมีผถู อื หุน ทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผถู อื หุน บันทึกการลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน
ทีเ่ จาหนาทีไ่ ดแจกใหกอ นเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาทีน่ าํ บัตรลงคะแนนของผูถ อื หุน ทีไ่ มเห็นดวยหรืองดออกเสียงไป
ตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถ อื หุน ทีไ่ มไดยกมือในทีป่ ระชุมมีมติใหอนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯเสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติ
• หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลงมติไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติในแตละ
วาระไวดวยแลว
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูร บั มอบฉันทะไมตอ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดัง
กลาวขางตน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และของผูถือหุน ที่มอบฉันทะ
ใหแกผรู บั มอบฉันทะทีบ่ ริษทั บันทึกไวลว งหนาในขณะทีผ่ รู บั มอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมทีอ่ อกเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง
มาหักออกจากจํานวนหุน ทัง้ หมดของผูท มี่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
- ประธานฯจะประกาศใหทปี่ ระชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิน้ สุดลง
โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง กีเ่ สียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด
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สิ่งที่สงมาดวย 7

ขอบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท
การประชุมผูถ อื หุน คราวอืน่ นอกจากวรรคหนึง่ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผูถ อื หุน เปนการ
ประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ไดสดุ แตจะเห็นสมควร
ผูถ อื หุน ซึง่ มีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในหา (1/5) ของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดทงั้ หมด หรือผูถ อื หุน จํานวนไมนอ ยกวายีส่ บิ หา (25)
คน ซึง่ มีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดทงั้ หมดจะเขาชือ่ กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ อื หุน เปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได แตตอ งระบุเหตุผลในการทีข่ อใหเรียกประชุมไวใหชดั เจนในหนังสือดังกลาว
ดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสือนัน้ จากผูถ อื หุน ดังกลาว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาร การประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไม
นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม
(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอ ยกวาสาม (3) วัน ทัง้ นี้ สถานทีท่ จี่ ะใชเปนทีป่ ระชุมจะอยูใ นจังหวัดอันเปนทีต่ งั้ สํานักงานใหญของบริษทั
หรือทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกําหนดก็ได
ขอ 33. ในการประชุมผูถ อื หุน ตองมีผถู อื หุน และผูร บั มอบฉันทะจากผูถ อื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอ ยกวายีส่ บิ หา (25) คน หรือไมนอ ยกวากึง่
หนึง่ ของจํานวนผูถ อื หุน ทัง้ หมด และตองมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดแลวทัง้ หมดจึง
จะครบเปนองคประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏวาการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ ใด เมือ่ ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มาเขารวมประชุมไมครบ
เปนองคประชุมตามทีก่ าํ หนดไวในวรรคหนึง่ หากวาการประชุมผูถ อื หุน ไดเรียกนัด เพราะผูถ อื หุน รองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป
ถาการประชุมผูถ อื หุน นัน้ มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถ อื หุน รองขอ ใหนดั ประชุมใหม และในกรณีนี้ ใหสง หนังสือนัดประชุมไปยัง
ผูถ อื หุน ไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ มบงั คับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไมอยูใ นทีป่ ระชุมหรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาไมมรี องประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูใ นทีป่ ระชุมหรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ให
ทีป่ ระชุมเลือกผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเปนประธานในทีป่ ระชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด
ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบ
หมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การแบงผลกําไรขาดทุนกัน
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุนกูของบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
(5)
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(6)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
(7)
กิจการอื่นๆ

22

สิ่งที่สงมาดวย 8
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหนง
จํานวนปที่เปนกรรมการ
การศึกษา

นายสุดุสิต อุนแสงจันทร
52 ป
ไทย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1 ป 1 เดือน (เริ่มวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559)
· ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 128/2016
· หลักสูตร ตอตานทุจริตสําหรับผูปฏิบัติงาน ป 2015
ประสบการณทํางาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน
ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2552 – 2558

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร
·
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
จํานวน 1 บริษัท โปรดดูขอมูลขางตน
·
ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น:
ไมมีการดํารงตําแหนง
·
ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ:
ไมมีการดํารงตําแหนง
การถือหลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

350,000 หุน (0.27%)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร:

ไมมี

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ:

ไมมี

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม ป 2559
· ประชุมคณะกรรมการบริษัท:

6/9 ครั้ง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:

ไมมี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่_______________________________________
วันที่_______________________________________
(1) ขาพเจา___________________________________________________________________ สัญชาติ _________________
อยูบานเลขที่ _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง ดังนี้
หุนสามัญ_______________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสียง
หุนบุริมสิทธิ_____________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
1. นาย / นาง / นางสาว_________________________________________________________ อายุ __________ป
อยูบานเลขที่____________________ถนน_______________________ตําบล/แขวง_______________________________
อําเภอ/เขต______________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย__________________________หรือ
2. นาย / นาง / นางสาว________________________________________________________ อายุ __________ป
อยูบานเลขที่____________________ถนน_______________________ตําบล/แขวง_______________________________
อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย__________________________ หรือ
3. นาย / นาง / นางสาว________________________________________________________ อายุ __________ป
อยูบานเลขที่______________________ถนน_____________________ตําบล/แขวง_______________________________
อําเภอ/เขต______________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย__________________________หรือ
กรรมการอิสระของบริษัท นายสุดุสิต อุนแสงจันทร (ขอมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หองพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล เลขที่
99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
วาระที่ 2

รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับอนุญาตแล้ ว
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานในรอบปี 2559
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
� การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. นางมลฤดี สุขพันธรั ชต์
� เห็นดวย

� ไมเห็นดวย

� งดออกเสียง

5.2 นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ
� เห็นดวย

� ไมเห็นดวย

� งดออกเสียง

� ไมเห็นดวย

� งดออกเสียง

5.3 นายวชิระ ช่ วยชู
� เห็นดวย
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการเพิ่มเติม
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณี ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………ผูมอบฉันทะ
(……………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
หมายเหตุ :
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล เลขที่ 99/1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
วาระที่ ___________ เรื่ อง______________________________________________________________
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่ อง______________________________________________________________
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่ อง______________________________________________________________
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่ อง______________________________________________________________
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่ อง เลือกตัง้ กรรมการ______________________________________________________
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
� เห็นดวย
� ไมเห็นดวย
� งดออกเสียง
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