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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

 ที ่ ASN.0025/2560           9 มนีาคม 2560

เรือ่ง  ขอเชญิประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560

เรยีน  ทานผูถือหุนของบรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร จาํกัด (มหาชน)

สิง่ท่ีสงมาดวย 1. แบบฟอรมลงทะเบยีน

  2. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถือหุน ครัง้ที ่2/2559  วันท่ี 31 มนีาคม 2559

  3. รายงานประจาํป 2559 ในรปูแบบซดีรีอม

  4. ประวัตกิรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระป 2560

      และไดรบัการเสนอใหกลบัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการอกีวาระหนึง่

  5. ขอมลูของผูทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เพ่ือแตงตัง้เปนกรรมการเพ่ิมเตมิ

  6. คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารกอนเขาประชมุ

      และการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลคะแนนเสยีงในการประชมุผูถอืหุน

  7. ขอบงัคบัของบรษิทัในสวนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถือหุน

  8. ขอมลูกรรมการอิสระทีเ่ปนตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถือหุน

  9. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.

  10. แผนทีข่องสถานทีจั่ดการประชมุผูถือหุน

ดวยคณะกรรมการบรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทั”) กําหนดวันประชมุสามญัผูถอืหุน ประจาํป 2560 ในวนัที่

5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรมด ิเอม็เมอรลั เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรงุเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณาเรือ่งตางๆ ตามระเบยีบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดงัตอไปน้ี  

วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 2/2559

  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

บริษัทไดจัดใหมีการประชมุวิสามญัผูถือหุน ครัง้ท่ี 2/2559 เมือ่วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และบริษัทไดจัดทํา รายงานการประชุมดังกลาว 

พรอมทั้งไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหกระทรวงพาณิชย ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว ซึ่งการประชุม

ในขณะนั้น บริษัทยังมิไดมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รายละเอียดรายงานการประชมุวิสามญัผูถือหุน

ครัง้ที ่2/2559 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว เหน็วารายงานการประชมุดังกลาวไดทําการบนัทึกขอมลูไวโดยถูกตองและครบถวนแลว จงึเห็นสมควร

เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถือหุน ครัง้ท่ี 2/2559 เมือ่วันที ่31 มนีาคม 

2559 ตามรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการบรษิทัไดนาํเสนอ

การลงมติ

วาระนีต้องผานมตอินุมตัดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิท ประจําป 2559

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

บรษิทัไดสรปุผลการดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบป 2559 มรีายละเอยีดดงัท่ี ปรากฏในรายงานประจาํป

ของบรษิทั ท่ีไดจดัสงไปใหแกผูถือหุนพรอมหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ทีส่งมาดวย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 รบัทราบผลการ ดาํเนินงานและการเปลีย่นแปลง

ท่ีสาํคญัของบรษิทัในรอบป 2559 ดังกลาว

การลงมต ิ

วาระนีไ้มตองไดรบัการลงคะแนนเสยีงจากผูถือหุน เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรบัทราบ

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจําป 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผานการตรวจสอบจาก 

  ผูสอบบญัชท่ีีไดรบัอนุญาตแลว 

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามขอบงัคบัของ บรษิทั ขอ 39. คณะกรรมการ

ไดจดัใหมกีารทํางบการเงนิ ประจาํป 2559 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ของบรษิทั เสนอตอท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิโดยงบการเงนิ ประจาํป 2559 สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทัและไดรบัการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชรีบัอนุญาตแลว ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ท่ีสงมาดวย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวากระบวนการจัดทํารายงานทางบญัชแีละการเงนิของบรษิทัมรีะบบการ ควบคมุภายในทีด่เีพียง

พอท่ีทําใหมัน่ใจไดวารายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษิทัอยางถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐาน

การบญัชทีีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้มกีารเปดเผยขอมลูในงบการเงนิอยางเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทนุ 

หรอืผูใชงบการเงินในการตดัสนิใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 พจิารณาอนุมติังบการเงนิ ประจาํป 2559 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั และไดรบัการตรวจสอบโดยผูสอบ

บญัชรีบัอนุญาตแลว

การลงมติ

วาระนีต้องผานมตอินุมตัดิวยคะแนนเสยีงขางมากของจาํนวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที ่4 พจิารณาอนมัุตกิารจดัสรรกําไรสทุธเิปนทุนสาํรองตามกฎหมายและจายเงนิปนผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน

  ในรอบป 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 45. กําหนดใหบรษิทัตองจดัสรรกําไรสทุธิ

ประจาํปสวนหนึง่ไวเปนทุนสาํรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํป จนกวาทุนสาํรองจะมไีมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน

โดยในปจจบุนั บรษิทัไดมทุีนสาํรองไวแลวเปนเงนิจาํนวน 1,250,000 บาท (หนึง่ลานสองแสนหาหมืน่บาท) และบรษิทัตองจดัสรรกาํไร

สทุธิของป 2559 ไวเปนทุนสาํรองอกีจาํนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึง่ลานสามแสนบาท) ซึง่จะทําใหบรษิทัมทุีนสาํรองตามกฎหมาย

รวมเปนเงินจาํนวน 2,550,000 บาท (สองลานหาแสนหาหมืน่บาท) หรอืรอยละ 3.9 ของทนุจดทะเบยีน  นอกจากนี ้นโยบายการจาย

เงนิปนผลของบรษิทัไดกําหนดวาในกรณีทีบ่รษิทัไมมเีหตุจาํเปนอืน่ใด บรษิทัมนีโยบายจายเงนิปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 40 

ของกาํไรสทุธิของงบการเงนิเฉพาะกิจการหลงัหักภาษเีงนิไดแลวในแตละป และการจายเงนิปนผลนัน้จะตองไมมผีลกระทบตอการ

ดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัยอยอยางมนัียสาํคญั

ในป 2559 บรษิทัมผีลกําไรสทุธิหลงัหกัภาษเีงนิไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนจาํนวนเงนิ 25,009,331 บาท คิดเปนกําไรตอหุน

เทากับ 0.21 บาทตอหุน บรษิทัจงึสามารถพิจารณาจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทั

มหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามขอบงัคบัของบรษิทั ขอที ่44. ซึง่ไดกําหนดใหหามจายเงนิปนผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกําไร 

โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน ซึง่พิจารณาแลวเหน็วาจากผลกําไรสทุธิในป 2559 ทาํใหบรษิทัมคีวาม

สามารถท่ีจะจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนได 

คณะกรรมการบรษิทัไดมมีตนํิาเสนอท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการจายเงินปนผลจากผลการดาํเนิน

งาน ประจาํป 2559 โดย จายเงินปนผลเปนเงนิสดในอตัราหุนละ 0.1423 บาท คดิเปนจาํนวนเงนิประมาณ 18,499,000 บาท ซึง่เปน

ไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบรษิทั

ตารางตอไปน้ีเปรยีบเทียบการจายเงนิปนผลจากผลการดาํเนนิงานในป 2558 และ ป 2559

ป 2558 ป 2559
กําไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 20,684,463 25,009,331 
กําไรตอหุน** 0.38 0.21 
เงินปนผลตอหุน 0.066 0.1973 

- เงินปนผลระหวางกาล 0.066 0.0550
- เงินปนผลประจําป - 0.1423*

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น 13,100,000 29,499,000
อัตราสวนการจายเงินปนผล รวมเงินปนผลระหวางกาล 63.33% 117.95%

หมายเหตุ

* หากไดรบัการอนุมตัจิากผูถือหุนในการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2560 ในครัง้น้ี

** กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกําไรสาํหรบัป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่) ดวยจาํนวนหุนถ่ัวเฉลีย่ถวงนํา้หนกัของ

หุนสามญัทีอ่อกอยูในระหวางป

ทัง้น้ี สทิธิในการรบัเงนิปนผลดงักลาวยังมคีวามไมแนนอนจนกวาจะไดรบัการอนุมติัจากผูถือหุนในการประชมุ สามญัผูถือหุน ประจาํป 

2560 ในครัง้นี ้ หากท่ีประชมุสามญัผูถอืหุนมมีตอินุมตัใิหจายเงนิปนผลตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเสนอ คณะกรรมการบรษิทักําหนด

ใหวันกําหนดรายชือ่ผูถอืหุนทีม่สีทิธิในการรบัเงนิปนผล (Record Date) ในวันท่ี 8 มนีาคม 2560 โดยจะรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 

ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุนใน

วันท่ี 9 มนีาคม 2560 กําหนดจายเงนิปนผลในวันที ่21 เมษายน 2560 



6 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร 02-6192300  โทรสาร 02-6192296

นอกจากน้ีท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ควรรบัทราบการจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมือ่วนัท่ี 21 มนีาคม 2560 ตามมตขิอง

คณะกรรมการบรษิทั ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ประชมุเมือ่วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 อนุมติัใหจายเงนิปนผล

ระหวางกาลสาํหรบังวดผลประกอบการตัง้แต วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที ่15 กุมภาพันธ 2560 ใหแกผูถือหุนในอตัราหุนละ 0.0423 

บาท คดิเปนเงินปนผลจายจาํนวน 5,499,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว เหน็สมควรเสนอใหท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรสทุธิเพ่ือเปน

ทนุสาํรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัจิายเงนิปนผลจากผลการดาํเนนิงาน ประจาํป 2559 รวมถึงรบัทราบการจายเงนิปนผล

ระหวางกาล ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขางตน    

การลงมติ

วาระนีต้องผานมตอินุมตัดิวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตแิตงตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหนงตามวาระกลบัเขาดํารงตําแหนง

  กรรมการอีกวาระหน่ึง

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

ตามมาตรา 71 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 ตามขอบงัคบัของบรษิทั ขอท่ี 17 กําหนดวาในการประชมุใหญ

สามญัประจาํปผูถือหุน ใหกรรมการจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตาม

วาระ ถาจาํนวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจาํนวนใกลทีส่ดุกับสวนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพน

จากตาํแหนงอาจไดรบัเลอืกใหกลบัเขามารบัตาํแหนงอกีได

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 น้ี กรรมการท่ีจะตองพนจากตําแหนงตามวาระในอัตราหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการทัง้หมด คิดเปนจาํนวน 3 คน ไดแก

1. นางมลฤด ี สขุพันธรชัต  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายวังสนัต  ภาณุดลุกิตติ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายวชริะ  ชวยช ู   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคดัเลอืกผูดาํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากปจจบุนับรษิทัไมมคีณะกรรมการ

สรรหา อยางไรก็ตามการเสนอชือ่บคุคลมาดาํรงตาํแหนงกรรมการในครัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทั ไดรวมกันพิจารณาเลอืกบคุคลมา

ดาํรงตาํแหนงกรรมการ โดยพิจารณาถงึโครงสรางของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board 

Diversity policy) คณุสมบตัใินฐานะกรรมการในดานตางๆ โดยความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชีย่วชาญ ผลการ

ปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบรษิทัในชวงทีผ่านมา รวมท้ังเปนบคุคลท่ีมคีณุสมบตัคิรบถวนทัง้ในสวนของการดาํรงตาํแหนงกรรมการ

และการดาํรงตาํแหนงกรรมการอิสระและไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และ

หลกัเกณฑท่ีกําหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รวมท้ัง

หลกัเกณฑตามกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ
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คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เหน็วากรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน ดังกลาว ลวนแตเปนผูทรงคณุวุฒิ 

มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทไดอยางมี

ประสทิธิภาพ จงึเปนผูทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดรบัเลอืกต้ังเปนกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึง่ ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควร

ทีจ่ะเสนอใหท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 อนมุตัแิตงตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระดงัรายนามขางตน ใหกลบัเขา

ดาํรงตาํแหนงตอไปอกีวาระหน่ึง ดังรายละเอยีดประวัตขิองท้ัง 3 ทาน ปรากฏตาม สิง่ทีส่งมาดวย 4

อนึง่ บรษิทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขารบัการพิจารณาคดัเลอืก เปนกรรมการของบรษิทั

เปนการลวงหนาตัง้แตวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผานเว็บไซตของบรษิทัและระบบขาวของตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมผีูถือหุนรายใดเสนอรายชือ่ผูขอเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการบรษิทั

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัไดพิจารณาแลว เหน็ควรเสนอใหท่ีประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560  แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระให

กลบัเขาดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการตออกีวาระหนึง่ ดงัน้ี

1. นางมลฤด ี สขุพันธรชัต เสนอใหกลบัเขามาดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระ และ

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายวังสนัต  ภาณุดลุกิตติ เสนอใหกลบัเขามาดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระ และ   

      กรรมการตรวจสอบ

3. นายวชริะ  ชวยช ู  เสนอใหกลบัเขามาดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระ และ

     กรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนีต้องผานมตอินุมติัดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยหลกัเกณฑการเลอืกตัง้ใหเปน

ไปตามขอบังคบัของบรษิทั ขอท่ี 16.

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตแิตงตัง้กรรมการเพิม่เตมิ

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

เพ่ือเปนการรองรบัการเตบิโตทางธุรกิจของบรษิทัและใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ คณะ

กรรมการบรษิทัไดรวมกันพิจารณาเลอืกบคุคลมาดาํรงตําแหนงกรรมการอสิระของบรษิทัเพ่ิมเตมิอกีหนึง่ ทาน โดยพิจารณาบคุคลท่ี

มคีณุสมบตัคิรบถวนท้ังในสวนของการดาํรงตาํแหนงกรรมการและการดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระและไมมลีกัษณะตองหามตาม

มาตรา 68 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และหลกัเกณฑท่ีกําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย

และตลาดหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รวมทัง้หลกัเกณฑตามกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหทีป่ระชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560  อนมุตัแิตงตัง้นายธัญพงศ ลิม้วงศยุต ิเปนกรรมการอสิระ 

ของบรษิทัเพ่ิมเตมิอกีหนึง่ทาน  ซึง่เปนบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนทัง้ในสวนของการดาํรงตาํแหนงกรรมการและการดํารงตาํแหนง

กรรมการอสิระและไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และหลกัเกณฑทีกํ่าหนด

โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รวมท้ังหลกัเกณฑตามกฎ

หมายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงเปนบคุคลทีม่ปีระสบการณ ความรูความสามารถ ดงัรายละเอยีดประวตัผิลงานปรากฏตาม สิง่ท่ีสงมา

ดวย 5 ทัง้น้ีภายหลงัการแตงตัง้ นายธัญพงศ ลิม้วงศยุต ิจะทาํใหจาํนวนกรรมการบรษิทัจะมจีาํนวนทัง้สิน้ 8 ทาน
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การลงมติ

วาระน้ีตองผานมตอินมุติัดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยหลกั เกณฑการเลอืกตัง้ให

เปนไปตามขอบังคบัของบรษิทั ขอท่ี 16.

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตคิาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

ตามมาตรา 90 แหงพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอบงัคบัของบรษิทัขอที ่22. ไดกําหนดให กรรมการมสีทิธิไดรบั

คาตอบแทนจากบรษิทั โดยใหท่ีประชมุสามญัผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาว ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั

ไดรวมกันพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการบรษิทัแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชมุสามญัผูถือหุนพิจารณาอนมุตัคิาตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัประจาํป 2560 ซึง่ประกอบดวยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบในอตัราเทากบัป 2559 โดยเปน

คาตอบแทนในรปูแบบคาตอบแทนรายเดอืน ดงัน้ี

1. ประธานกรรมการ  อตัราเดอืนละ 30,000 บาท

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ    อตัราเดอืนละ 24,000 บาท

3. กรรมการตรวจสอบ       อตัราเดอืนละ 20,000 บาท

4. กรรมการ            อตัราเดอืนละ 20,000 บาท

ท้ังนี ้กรรมการท่ีเปนผูบรหิาร จะไมไดรบัคาตอบแทนรายเดอืน เน่ืองจากไดรบัคาตอบแทนในฐานะพนักงานแลวและกรรมการทีด่าํรง

ตาํแหนงประธานคณะกรรมการจะไดรบัคาตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะท่ีดํารงตําแหนง ในสวนของกรรมการน้ัน จะไดรบัคา

ตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบรษิทัเทานัน้ แมวากรรมการรายนัน้จะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชดุยอยดวยก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัไดพิจารณาแลว เหน็สมควรเสนอใหทีป่ระชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 พิจารณาอนมุตักํิาหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจาํป 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขางตน

การลงมติ

วาระนีต้องผานมตอินุมตัดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถือหุนทีม่าประชมุ

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตแิตงต้ังผูสอบบญัชแีละกําหนดคาสอบบญัช ีประจําป 2560

ขอเท็จจรงิและเหตผุล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ทีกํ่าหนดใหทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนแตงตัง้ผูสอบบญัชี 

และกําหนดคาสอบบญัชขีองบรษิทัทกุป และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็วาการดําเนนิงานของผู

สอบบญัชขีองบรษิทั สาํนักงานอวีาย จาํกัด ในป 2559 เปนท่ีนาพอใจ โดยผูสอบบญัชมีปีระสบการณและความเชีย่วชาญในการสอบ

บญัชขีองบรษิทั และบรษิทัยอย เปนอยางดี

คณะกรรมการบรษิทัไดพิจารณาแลว เหน็สมควรเสนอใหทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนพิจารณาอนมุตัใิหแตงตัง้บรษิทั สาํนกังานอวีาย จาํกัด 

เปนสาํนักงานสอบบญัชขีองบรษิทั ประจาํป 2560  โดยกําหนดใหผูสอบบญัชคีนใดคนหน่ึงตามรายชือ่ดงัตอไปนี ้เปนผูทําการตรวจ

สอบและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบรษิทัในป 2560 
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1. นายศภุชยั  ปญญาวัฒโน   ผูสอบบญัชรีบัอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรอื

2. นางสาวศริาภรณ  เอือ้อนนัตกุล    ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่3844 และ/หรอื

3. นางสาวกรองแกว  ลมิปกิตตกุิล  ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต เลขท่ี 5874

ทัง้น้ี ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและนําเสนอผูสอบบญัชท้ัีง 3 ราย และบรษิทั สาํนกังานอวีาย จาํกัด ตอทีป่ระชมุ

สามญัผูถือหุนใหเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอยเปนปท่ี 3 

ในกรณีท่ีผูสอบบญัชรีบัอนญุาตดงักลาวขางตนไมสามารถปฏิบตังิานได ใหบรษิทั สาํนักงานอวีาย จาํกัด จดัหาผูสอบบญัชรีบัอนญุาต

อืน่ของสาํนกังานเดยีวกันแทนได

นอกจากนี ้บรษิทั สาํนักงานอวีาย จาํกัด และผูสอบบญัชท่ีีไดรบัการเสนอชือ่ดงักลาวไมมคีวามสมัพันธและ/หรอืสวนไดเสยีกับบรษิทั/

บรษิทัยอย/ผูบรหิาร/ผูถือหุนรายใหญหรอืผูทีเ่ก่ียวของกบับคุคลดังกลาว ในลักษณะท่ีจะมผีลกระทบตอการปฏิบติัหนาท่ีอยางเปน

อสิระแตอยางใด

ในสวนคาตอบแทนผูสอบบญัชนีัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาท่ีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของ

บรษิทัแลว เหน็ควรกําหนดคาสอบบญัชสีาํหรบับรษิทั ประจาํป 2560 เปนจาํนวนเงนิไมเกนิ 1,380,000 บาท เพ่ิมขึน้จากป 2559 

จาํนวน 200,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

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

หมายเหต ุ* คาสอบบญัชขีางตน ไมรวมคาบรกิารอืน่ๆ และไมรวมภาษมีลูคาเพ่ิม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เหน็สมควรเสนอใหท่ีประชมุสามญัผูถือหุน 

ประจาํป 2560 อนุมตัใิหแตงตัง้ผูสอบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังานอวีาย จาํกัด โดยกําหนดใหผูสอบบญัชคีนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดงั

ตอไปนี ้เปนผูทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบรษิทัในป 2560

1. นายศภุชยั  ปญญาวัฒโน   ผูสอบบญัชรีบัอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรอื

2. นางสาวศิราภรณ  เอือ้อนนัตกุล    ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่3844 และ/หรอื

3. นางสาวกรองแกว  ลมิปกิตตกุิล  ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต เลขท่ี 5874 

และกําหนดคาสอบบญัชสีาํหรบับรษิทั ประจําป 2560 เปนจาํนวนเงนิไมเกิน 1,380,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจ

สอบ ในกรณีท่ีผูสอบบญัชรีบัอนญุาตดงักลาวขางตนไมสามารถปฏบิตังิานไดใหบรษิทั สาํนักงานอวีาย จาํกัด จดัหาผูสอบบญัชรีบั

อนญุาตอืน่ของบรษิทั สาํนักงานอวีาย จาํกัด แทนได

การลงมติ

วาระนีต้องผานมตอินุมตัดิวยเสยีงขางมากของจาํนวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระท่ี 9 พจิารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถามี)

ขอมูลเพิม่เตมิ

บรษิทัไดเผยแพรหนงัสอืเชญิประชมุพรอมเอกสารประกอบการประชมุไวบนเว็บไซตของบรษิทั http://investor-th.asnbroker.co.th/   และหาก

ผูถือหุนทานใดมีคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดท่ี

เลขานกุารบรษิทัทาง e-mail : wasana@asnbroker.co.th

จงึขอเรยีนเชญิทานผูถือหุนเขารวมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยบรษิทัจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบยีนต้ังแตเวลา 8.00 น. ใน

กรณทีีผู่ถือหุนไมสามารถเขารวมประชมุไดดวยตนเอง และมคีวามประสงคจะมอบฉนัทะใหผูอืน่เขาประชมุและออกเสยีงแทนตน โปรดใช

หนงัสอืมอบฉนัทะตามสิง่ท่ีสงมาดวย 9 และเพ่ือเปนการรกัษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีไมสามารถเขารวมประชมุไดดวยตนเอง 

และมคีวามประสงคจะมอบฉนัทะใหกรรมการอสิระของบรษิทัเขาประชมุและออกเสยีงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉนัทะโดยใชหนังสอืมอบ

ฉนัทะใหกรรมการอสิระของบรษิทัดงัมรีายชือ่ปรากฏตาม สิง่ทีส่งมาดวย 8 เพ่ือเขารวมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถือหุนได โดยสง

เอกสารมายังเลขานกุารบรษิทั บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 388  อาคารไอบเีอม็ ชัน้ 16บ ีถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรงุเทพ 10400 กอนวันที ่28 มนีาคม 2560 

ทัง้นี ้บรษิทัใชระบบบารโคด ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง เพ่ือชวยใหข้ันตอนการลงทะเบยีนและการประมวลผลการลงคะแนน

เสยีงเปนไปอยางรวดเรว็ย่ิงข้ึน จงึขอใหทานผูถือหุนและผูรบัมอบฉนัทะ นาํแบบฟอรมลงทะเบยีน ตามสิง่ทีส่งมาดวย 1 มาแสดงในวันประชมุ

พรอมท้ังเอกสารประกอบการลงทะเบยีนอืน่ๆ ตามรายละเอยีดท่ีระบใุนส่ิงท่ีสงมาดวย 6 โดยบรษิทัจะดําเนินการประชมุตามขอบงัคับบรษิทั

ในสวนท่ีเก่ียวกับการประชมุผูถือหุน ตามสิง่ทีส่งมาดวย 7

อน่ึง บรษิทัไดกําหนดใหวันที ่8 มนีาคม 2560 เปนวนักําหนดรายชือ่ผูถือหุนทีม่สีทิธิเขารวมประชมุและใหบรษิทั ศูนยรบัฝากหลกัทรพัย

(แหงประเทศไทย) จาํกัด รวบรวมรายชือ่ผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535

(แกไขเพ่ิมเตมิ 2551) โดยวธีิปดสมดุทะเบยีนในวันที ่9 มนีาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายธวชัชยั เลศิรุงเรอืง)

ประธานกรรมการ

โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั

บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร จาํกัด (มหาชน)

หมายเหต ุ: หากผูถือหุนทานใดมคีวามประสงคจะขอรบัรายงานประจาํป 2559 ในแบบรปูเลม สามารถขอรบัไดท่ีเจาหนาทีล่งทะเบยีน 

ในวันประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2560
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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:  ไมมีการดํารงตําแหนง

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 กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

ป 2550 – 2557 รองกรรมการผูจัดการ

   บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ป 2539 – 2549 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 กรรมการ /กรรมอิสระ

ชื่อ – นามสกุล   นายธัญพงศ ลิ้มวงศยุติ

อายุ    37 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง   รอการแตงตั้งในการประชุมสามัญผูถือหุน

    ในวันที่ 5 เมษายน 2560

 

การศึกษา

· ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

· ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

· ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน 100/2013

ประสบการณทํางาน 

ป  2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จํากัด

ป 2559 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

   บริษัท แฮปป เวเคชั่น จํากัด

ป 2557 – ปจจุบัน กรรมการ

   เอ็มพีเรียล เพาวเวอร ลิมิเต็ด (ประเทศมาเลเซีย)

ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

   บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจระหวางประเทศ จํากัด

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเทลลิเจนท พารทเนอรส จํากัด

ป 2558 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

   บริษัท เอเอ อีเลคทริ ไล จํากัด

ป 2557 – 2559 กรรมการ

   บริษัท สยามเพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ป 2555 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท วธน แคปปตัล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร

· ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:     ไมมีการดํารงตําแหนง

· ในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น:    จํานวน 5 บริษัท โปรดดูขอมูลขางตน

· ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ:  ไมมีการดํารงตําแหนง

การถือหลักทรัพยของบริษัท: 

· ตนเอง  ไมมี

· คูสมรส  จํานวน 50,000 หุน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร: ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา:  ไมมี
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2560

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะ

ใหบุคคลอืน่หรือจะมอบฉนัทะใหกรรมการบรษิทั (ตามรายชือ่กรรมการทีบ่รษิทักําหนด) ใหเปนผูรบัมอบฉนัทะเพ่ือเขาประชมุและออกเสยีงลง

คะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน การมอบฉนัทะใหบคุคลอืน่เปนผูรบัมอบฉนัทะ

• 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)

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามแทนผู ถือหุนและผู รับมอบฉันทะ

พรอมประทับตราสาํคญั (ถาม)ี และตดิอากรแสตมป 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)

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถวน ลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามแทนผู ถือหุนและผู รับมอบฉันทะ

พรอมประทับตราสาํคญั (ถาม)ี และตดิอากรแสตมป 20 บาท
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- สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนหรอืเอกสารจดัตัง้นิตบิคุคลของผูถือหุน ซึง่ออกโดยหนวยงานทีเ่กีย่วของ แสดงชือ่ สถานทีต่ัง้

สาํนักงานใหญ และรายชือ่และอาํนาจของผูมอีาํนาจลงนามแทนผูถือหุน ซึง่ผูมอีาํนาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรบัรองสาํเนาถูก

ตอง พรอมประทบัตราสาํคญั (ถาม)ี

- สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูมอีาํนาจลงนามแทนผูถือหุน ซึง่ออกโดยสวนราชการ เชน บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขีห่รอื 

หนังสอืเดนิทาง ซึง่ผูมอีาํนาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอง

- บตัรประจาํตวั ฉบบัจรงิ ของผูรบัมอบฉนัทะซึง่ออกโดยสวนราชการ เชน บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนญุาตขับขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

เปนตน

- คาํแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึง่มไิดมตีนฉบบัเปนภาษาองักฤษ ซึง่ผูมอีาํนาจลงนามแทนผูถือหุนลงนามรบัรองคาํแปลถูกตอง  

ผูถือหุนซึง่ประสงคทีจ่ะแตงตัง้ผูรบัมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหบคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค หรอืมอบฉนัทะใหนาย

สดุสุติ อุนแสงจนัทร กรรมการอสิระของบรษิทั เปนผูรบัมอบฉนัทะ โดยขอมลูของกรรมการอสิระดงักลาว ปรากฏตามสิง่ทีส่งมาดวย 

8 ทัง้นี ้ผูถือหุนสามารถจดัสงหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดครบถวนแลว พรอมดวยเอกสารหลกัฐานขางตน มายังเลขานุการ

บรษิทั บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร จาํกัด (มหาชน)  เลขที ่388  อาคารไอบเีอม็ ชัน้ 16บ ีถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพ 10400 ภายในวันท่ี 28 มนีาคม 2560 หรอืสงมอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสูวาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวามีผู ถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

โปรดยกมอืขึน้

• หากมผีูถือหุนทานใดยกมอืไมเหน็ดวย หรอืงดออกเสยีง ใหผูถือหุนบนัทกึการลงมตไิมเหน็ดวยหรอืงดออกเสยีงในบตัรลงคะแนน

ทีเ่จาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชมุ และประธานฯ จะใหเจาหนาทีน่าํบตัรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไมเหน็ดวยหรอืงดออกเสยีงไป

ตรวจนับคะแนนเสยีง และถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมอืในท่ีประชมุมมีตใิหอนุมตัติามท่ีประธานฯเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาลงมติ

• หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให

ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลงมติไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติในแตละ

วาระไวดวยแลว

- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ

หุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูรบัมอบฉนัทะไมตองไปกรอกบตัรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุอกี และนาํคะแนนเสยีงดงักลาวมารวมกับการออกเสยีงลงคะแนนดัง

กลาวขางตน

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และของผูถือหุน ท่ีมอบฉันทะ

ใหแกผูรบัมอบฉนัทะทีบ่รษิทับนัทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรบัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเขาประชมุท่ีออกเสยีงไมเหน็ดวย และงดออกเสยีง

มาหักออกจากจาํนวนหุนท้ังหมดของผูทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระ

- ประธานฯจะประกาศใหท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระสิน้สดุลง 

โดยจะแยกคะแนนเสยีงเห็นดวย ไมเหน็ดวย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคดิเปนสดัสวนรอยละเทาใด
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ขอบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร

ผูถือหุนซึง่มหีุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดทัง้หมด หรอืผูถือหุนจาํนวนไมนอยกวาย่ีสบิหา (25) 

คน ซึง่มหุีนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสบิ (1/10) ของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดท้ังหมดจะเขาชือ่กันทําหนังสอืขอใหคณะกรรมการ

เรยีกประชมุผูถือหุนเปนการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได แตตองระบเุหตผุลในการทีข่อใหเรยีกประชมุไวใหชดัเจนในหนงัสอืดงักลาว

ดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจดัใหมกีารประชมุผูถือหุนภายในหนึง่ (1) เดอืน นบัแตวนัทีไ่ดรบัหนังสอืนัน้จากผูถือหุนดงักลาว

ขอ    32.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาร การประชุม และ

เร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ

เพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังนี้ ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม

(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน ท้ังนี ้สถานทีท่ีจ่ะใชเปนท่ีประชมุจะอยูในจงัหวดัอนัเปนทีต่ัง้สาํนกังานใหญของบรษิทั 

หรือท่ีอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะกําหนดก็ได

ขอ  33.   ในการประชมุผูถือหุน ตองมผีูถือหุนและผูรบัมอบฉนัทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชมุไมนอยกวาย่ีสบิหา (25) คน หรอืไมนอยกวาก่ึง

หน่ึงของจาํนวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมหุีนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสาม (1/3) ของจาํนวนหุนท่ีจาํหนายไดแลวทัง้หมดจงึ

จะครบเปนองคประชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏวาการประชมุผูถอืหุนครัง้ใด เมือ่ลวงเวลานดัไปแลวถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถือหุนซึง่มาเขารวมประชมุไมครบ

เปนองคประชมุตามทีกํ่าหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชมุผูถือหุนไดเรยีกนดั เพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชมุเปนอนัระงบัไป

ถาการประชมุผูถือหุนนัน้มใิชเปนการเรยีกประชมุเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนดัประชมุใหม และในกรณีน้ี ใหสงหนังสอืนดัประชมุไปยัง

ผูถือหุนไมนอยกวาเจด็ (7) วัน กอนวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลงัน้ีไมบงัคบัวาจะตองครบองคประชมุ

ขอ   34.   ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชมุผูถือหุน ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอยูในท่ีประชมุหรอืไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหรอง

ประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ระชมุ ถาไมมรีองประธานกรรมการหรอืมแีตไมอยูในท่ีประชมุหรอืไมสามารถปฏิบตัหินาท่ีได ให

ทีป่ระชุมเลอืกผูถือหุนซึง่มาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในทีป่ระชมุดงักลาว

ขอ  35.   ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด

ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน

จะตองประกอบดวยคะแนนเสยีงดังตอไปน้ี

(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

สิ่งที่สงมาดวย 7
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(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุนกูของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1)        รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา

(2)        พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน

(3)        พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล

(4)        พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

(5)        พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

(6)        พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ

(7)        กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สงมาดวย 8

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

ชื่อ – นามสกุล  นายสุดุสิต  อุนแสงจันทร

อายุ   52 ป

สัญชาติ   ไทย

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป 1 เดือน (เริ่มวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559)

การศึกษา

  · 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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

                      เขียนที่_______________________________________ 
                     วันที่_______________________________________ 

(1) ขาพเจา___________________________________________________________________ สัญชาติ _________________ 
อยูบานเลขที่ _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง ดังนี้ 

      หุนสามัญ_______________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสยีง 
 หุนบุริมสิทธิ_____________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให (เลือกขอใดขอหน่ึง) 
 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) 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หองพาโนรามา 2 ช้ัน 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล เลขท่ี 
99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังนี้ 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 
          � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

        � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559 
         � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 
 

 

อากรแสตมป 
20 บาท 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

 

 

 



25

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

                      เขียนที่_______________________________________ 
                     วันที่_______________________________________ 

(1) ขาพเจา___________________________________________________________________ สัญชาติ _________________ 
อยูบานเลขที่ _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง ดังนี้ 

      หุนสามัญ_______________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสยีง 
 หุนบุริมสิทธิ_____________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให (เลือกขอใดขอหน่ึง) 
 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) 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หองพาโนรามา 2 ช้ัน 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล เลขท่ี 
99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 
          � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

        � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559 
         � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 
 

 

อากรแสตมป 
20 บาท 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจาํปี 2559 สิน้สุดวันที่ 3 ธันวาคม 2559  
    ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559  
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

� การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. นางมลฤด ีสุขพนัธรัชต์ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

5.2 นายวงัสันต์ ภาณุดลุกติต ิ

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

5.3 นายวชิระ ช่วยชู 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการเพิ่มเตมิ 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
                   ลงช่ือ………………………………………………ผูมอบฉันทะ 
                      (……………………………………………) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 
                          (…………………………………………..…) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 
                      (…………………………………………..…) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 
                      (…………………………………………..…) 
  หมายเหตุ : 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
                   ลงช่ือ………………………………………………ผูมอบฉันทะ 
                      (……………………………………………) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 
                          (…………………………………………..…) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 
                      (…………………………………………..…) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูรับมอบฉันทะ 
                      (…………………………………………..…) 
  หมายเหตุ : 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 ในวันพุธท่ี 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 และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 
วาระที่ ___________ เร่ือง______________________________________________________________ 

� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

วาระที่ ___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

วาระที่ ___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

วาระที่ ___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
� (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

 วาระที่ ___________ เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ______________________________________________________ 
        
       ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

       ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

       ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

       ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 

       ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
� เห็นดวย      � ไมเห็นดวย      � งดออกเสียง 
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