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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สารบัญ
หน้ำ
1

• หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
• แบบแจ้งกำรประชุม (โปรดนำมำแสดงในวันประชุม)
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 1)
โปรดดูเอกสำรอีกฉบับหนึ่ง
• สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563
12
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
• รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 3)
• แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)
37
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 4)
• ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระปี 2564
40
และได้รบั กำรเสนอให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 5)
• คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม และ
44
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 6)
• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
47
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 7)
• ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนในกำรรับมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
49
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 8)
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
51
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 9)
55
• แผนที่ของสถำนที่จดั กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 10)
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

ที่ ASN.0019/2564

22 มีนำคม 2564

เรือ่ ง
ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
เรียน
ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สิง่ ที่สง่ มำด้วย 1. แบบแจ้งกำรประชุม
2. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563
3. รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
4. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)
5. ประวัติกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระปี 2564 และได้รบั กำรเสนอให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหนึง่
6. คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน
และกำรนับผลคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนในกำรรับมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
10. แผนที่ของสถำนที่จดั กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมกำรบริษั ท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษั ท”) กำหนดวันประชุมสำมัญ ผูถ้ ื อหุ้น
ประจ ำปี 2564 ในวัน ที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้อ งมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 เพื่อพิจำรณำเรือ่ งต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้จัดให้มี กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และบริษัทได้
จัดทำรำยงำนกำรประชุมและจัดส่ง ให้ตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุม สำมัญผูถ้ ื อหุน้
ประจำปี 2563 รวมทัง้ ได้จัด ส่งให้แก่ห น่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องภำยในกำหนดเวลำ พร้อ มทัง้ เผยแพร่ท ำงเว็บไซต์ของ
บริษ ั ท www.asnbroker.co.th และบริษ ั ท ไม่ไ ด้ร บั ข้อ เสนอให้ท ำกำรแก้ไ ขรำยงำนกำรประชุม แต่อ ย่ำ งใด โดย
รำยละเอียดรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้ทำกำรบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบ
ถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2564 พิ จำรณำรับ รองรำยงำนกำรประชุม สำมัญ ผูถ้ ื อหุ้น
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 ตำมรำยงำนกำรประชุมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้นำเสนอ
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 มีรำยละเอียดดังที่
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ที่ได้จดั ส่งไปให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 รับทรำบผลกำร
ดำเนินงำนและกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่ำว
การลงมติ
วำระนีไ้ ม่ตอ้ งได้รบั กำรลงคะแนนเสียงจำกผูถ้ ือหุน้ เนื่องจำกเป็ นกำรรำยงำนให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และตำมข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 39. คณะกรรมกำรได้จดั ให้มีกำรทำงบกำรเงิน ประจำปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยงบกำรเงิน ประจำปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้
ผ่ำนกำรพิ จำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท และได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี รบั อนุญ ำตแล้ว ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอที่ทำให้ม่ นั ใจได้ว่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงถูกต้องตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนด รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ ช้งบกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิงบ
กำรเงิน ประจำปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
และได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแล้ว
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปั นผลสาหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนด
ให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่ำทุนสำรอง
จะมีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปั จจุบนั บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็ นเงินจำนวน 6,214,000
บำท (หกล้ำนสองแสนหนึ่งหมื่ น สี่พัน บำท) และบริษั ท ต้องจัด สรรกำไรสุทธิ ข องปี 2563 ไว้เป็ นทุน สำรองอี กจำนวนเงิ น
320,000 บำท (สำมแสนสองหมื่นบำท) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทนุ สำรองตำมกฎหมำยรวมเป็ นเงินจำนวน 6,534,000 บำท (หก
ล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นสีพ่ นั บำท) หรือร้อยละ 8.38 ของทุนจดทะเบียน
นอกจำกนี ้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทได้กำหนดว่ำในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใด บริษัทและ
บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลังจำกหัก
ภำษี เงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ น จำนวน 6,240,997 บำท
(หกล้ำนสองแสนสี่หมื่นเก้ำร้อยเก้ำสิบเจ็ดบำท) คิดเป็ นกำไรต่อหุน้ เท่ำกับ 0.04* บำทต่อหุน้ และบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน
44,876,670 บำท (สีส่ ิบสีล่ ำ้ นแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบำท) บริษัทจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ได้ตำมนัยของมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44
ซึง่ ได้กำหนดให้หำ้ มจ่ำยเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แ บ่งตำมจำนวนหุน้ หุน้ ละ
เท่ำๆ กัน ซึ่งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจำกผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 และกำไรสะสม ทำให้บริษัทมีควำมสำมำรถที่จ่ำยปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ แต่เนื่องจำกในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยอำจจะมีควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดของบริษัทใน
กำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ เพิ่มเติม รวมทัง้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจแต่ละส่วน จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้อง
รักษำกระแสเงินสดของบริษัทไว้ให้เพียงพอและเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนจำกหุน้ เนื่องจำกบริษัทมีผลกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนในปี 2563 และบริษัทมีกำไรสะสม
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยปั นผล
เป็ นหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน และรวมทัง้ จ่ำยปั นผลเป็ นเงินสดบำงส่วน เพื่อนำเงินสดเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ภำษี เงินได้หกั ณ ที่จ่ำยและนำส่งกรมสรรพำกรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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1. จ่ำยปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรำ 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่ำหุน้ ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 15,599,998 บำท หรือคิดเป็ นอัตรำจ่ำย
ปั นผล 0.10 บำทต่อหุน้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ รำยใดมีเศษของหุน้ จำกกำรคำนวณตำมสัดส่วนกำรจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่ำวแล้ว
บริษัทจะจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท แทนกำรจ่ำยด้วยหุน้ ปั นผล
2. จ่ำยปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.011111111111 บำท หรือคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 1,733,333.13
บำท รวมข้อ 1 และ 2 เป็ นกำรจ่ำยปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.111111111111 บำท หรือคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 17,333,331.33
บำท โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนดไว้
ตำรำงเปรียบเทียบกำรจ่ำยปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนในปี ที่ผำ่ นมำดังนี ้
รำยละเอียดกำรจ่ำยปั นผล (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
กำไรสุทธิ (บำท)
กำไรสะสม (บำท)
กำไรต่อหุน้ **
เงินปั นผลต่อหุน้ (บำท : หุน้ )
-เงินปั นผลระหว่ำงกำล (บำท : หุน้ )
-เงินปั นผลประจำปี (บำท : หุน้ )
-หุน้ ปั นผล (บำท : หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ำยทัง้ สิน้ (บำท)
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล (%)

ปี 2563
6,240,997
44,876,670
0.03
0.11
0.11*
17,333,331.33
370.37

ปี 2562
29,207,949
57,230,600
0.19
0.11
0.11*
14,444,444.45
58.48

หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ่ำยปั นผลเป็ นไปตำมนโยบำยจ่ำยปั นผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังหักภำษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
* หำกได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ในครัง้ นี ้
** กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ) ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญ

ทัง้ นี ้ สิทธิในกำรรับปั นผลยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี 2564 หำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยปั นผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ คณะกรรมกำร
บริษัทกำหนดให้วนั กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในกำรรับปั นผล (Record date) ในวันที่ 11 มีนำคม 2564 และกำหนดจ่ำย
ปั นผลภำยในวันที่ 27 เมษำยน 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิกำร
กำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยปั นผลจำกกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในรูปของหุน้ ปั น
ผลและเงินสดตำมรำยละเอียดทีเ่ สนอข้ำงต้น
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจานวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 140 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้
โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่จำหน่ำยไม่ได้หรือ ที่ยงั มิได้นำออกจำหน่ำย โดยกำรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9 บำท แบ่งออกเป็ น 18 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ส่งผลให้จำกทุนจดทะเบียน
เดิม 78,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 77,999,991 บำท โดยวิธีตดั หุน้ สำมัญจดทะเบียนที่คงเหลือจำกกำรจัดสรรหุน้
ปั น ผลตำมมติที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุน้ ประจำปี 2563 จ ำนวน 18 หุน้ มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้น ละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน

77,999,991 บำท

(เจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเก้ำสิบเอ็ดบำท)

แบ่งออกเป็ น

155,999,982 หุน้

(ร้อยห้ำสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยแปดสิบสองหุน้ )

มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

0.50 บำท
155,999,982 หุน้
- หุน้

(ห้ำสิบสตำงค์)
(ร้อยห้ำสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยแปดสิบสองหุน้ )
(

-

)”

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิกำร
ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 18 หุน้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำ
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
จำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำร
จ่ำยปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญของบริษัท ตำมรำยละเอียดที่เสนอในวำระที่ 4 นัน้ บริษัทจำเป็ นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวนไม่เกิ น 31,199,996 หุน้ มูลค่ำที่ ตรำไว้ 0.50 บำท ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ในอัต รำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั น ผล นั้น
บริษัทจะสำมำรถจัดสรรหุน้ สำมัญปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมได้นนั้ ซึง่ บริษัทจะต้องดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอกับ
กำรจัดสรรหุน้ ปั นผล
388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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ในกำรจัดสรรหุน้ ปั นผลนีบ้ ริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15,599,998 บำท (สิบห้ำล้ำนห้ำแสนเก้ำ
หมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเก้ำสิบแปดบำท) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 31,199,996 หุน้ (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึง่ แสน
เก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเก้ำสิบหกหุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ซึ่ง
ภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะมีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึน้ จำกจำนวน 77,999,991 บำท (เจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสน
เก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเก้ำสิบเอ็ดบำท) เป็ นจำนวน 93,599,989 บำท (เก้ำสิบสำมล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยแปด
สิบเก้ำบำท) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 187,199,978 หุน้ (หนึง่ ร้อยแปดสิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อย
เจ็ ดสิบ แปดหุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

93,599,989 บำท (เก้ำสิบสำมล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยแปดสิบเก้ำบำท)
187,199,978 หุน้

(หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเจ็ดสิบแปดหุน้ )

0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)
187,199,978 หุน้
-

(หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเจ็ดสิบแปดหุน้ )

หุน้

(

-

)”

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิกำร
เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท และแก้ไขหนัง สื อ บริค ณห์ส นธิ ข ้อ 4 เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กำรเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น ตำม
รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำ
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 31,199,996 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15,599,998 บำท (สิบห้ำล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเก้ำสิบ
แปดบำท) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุน้ (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเก้ำ
สิบหกหุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน ตำมที่เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำในวำระที่ 6
นัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุน้ มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อเป็ นหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในสัดส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปรำกฏตำม
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 4
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผลตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนด
ว่ำในกำรประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี ผถู้ ื อหุน้ ให้กรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดใน
คณะกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม และกรรมกำรผูพ้ น้ จำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้
ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 นี ้ กรรมกำรที่จะต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระในอัตรำหนึ่ง
ในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด คิดเป็ นจำนวน 2 คน ได้แก่
1. นำยสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กระบวนกำรคัดเลือกผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไม่ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่องจำกปั จจุบัน
บริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำมบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบ
ระมัดระวังของคณะกรรมกำรบริษัทแล้วว่ำมีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำถึงโครงสร้ำง
ของคณะกรรมกำร และควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity policy) คุณ สมบัติในฐำนะ
กรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยควำมเหมำะสมด้ำนคุณ วุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ยวชำญ ผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมทัง้ เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทัง้ ในส่วนของกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรและกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวล้วนแต่เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผำ่ นมำได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของ
บริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และกรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ จึงเป็ นผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมที่จะได้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึง่ ดังนัน้ คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2564 อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระดังรำยนำมข้ำงต้น ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง
388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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ดังรำยละเอียดประวัติของทัง้ 2 ท่ำน ปรำกฏตำม สิ่งที่สง่ มำด้วย 5 ทัง้ นีผ้ ไู้ ด้รบั กำรเสนอชื่อให้เป็ นกรรมกำรอิสระสำมำรถให้
ควำมเห็น ได้อย่ำงอิสระและมี คุณ สมบัติ ควำมเป็ นอิสระครบถ้วนตำมนิ ยำมกรรมกำรอิสระของบริษั ท และหลัก เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
อนึง่ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก
เป็ นกรรมกำรของบริษัทเป็ นกำรล่วงหน้ำตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2564 ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดเสนอรำยชื่อผูข้ อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีสว่ นได้เสีย ได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี 2564 แต่งตัง้ กรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรต่ออีกวำระหนึง่ ดังนี ้
1. นำยสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์

เสนอให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง

เสนอให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
หลักเกณฑ์กำรเลือกตัง้ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16.
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญ ญั ติบ ริษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของบริษั ทข้อที่ 22. ได้
กำหนดให้ กรรมกำรมีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนจำกบริษัท โดยให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ดังกล่ำว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้รว่ มกันพิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ให้สอดคล้องกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ซึ่งค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับตลำด และบริษัทจดทะเบี ยนที่มี
ขนำดใกล้เคียงกันเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้กบั บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สำมัญผูถ้ ือ
หุน้ พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี 2564 ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในอัตรำเท่ำกับปี 2563 โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือน โดยไม่มีคำ่ ตอบแทนอื่นดังนี ้

388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย
ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

เงินค่ำตอบแทน
ปี 2564 ปี ที่เสนอ
36,300 บำท/เดือน
29,040 บำท/เดือน
24,200 บำท/เดือน
24,200 บำท/เดือน

เงินค่ำตอบแทน
ปี 2563
36,300 บำท/เดือน
29,040 บำท/เดือน
24,200 บำท/เดือน
24,200 บำท/เดือน

ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร จะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนรำยเดือน เนื่องจำกได้รบั ค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำน
แล้ว และกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรจะได้รบั ค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ในส่วนของกรรมกำรนัน้ จะได้รบั ค่ำตอบแทนเฉพำะในฐำนะกรรมกำรบริษั ทเท่ำนัน้ แม้ว่ำกรรมกำรรำยนัน้ จะดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยด้วยก็ตำม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564 ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุม
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี และกำหนดค่ำสอบบัญ ชี ของบริษั ททุกปี และโดยกำรพิ จำรณำและเสนอแนะของ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เห็นว่ำกำรดำเนินงำนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท สำนักงำนอีว ำย จำกัด ในปี 2563 เป็ นที่นำ่ พอใจ โดยผูส้ อบบัญชี
มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็ นอย่ำงดี
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้แต่งตัง้
บริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตำม
รำยชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2564
1. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5874
2. นำยศุภชัย
ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นำยณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5730

388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและนำเสนอผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 รำย และบริษัท สำนักงำนอีวำย
จำกัด ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผูส้ อบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 ข้ำงต้นเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมำแล้ว เป็ นเวลำ 7 ปี สำหรับผูส้ อบบัญชีลำดับที่ 3 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยเป็ นปี ที่ 4
ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญ ำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด
จัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของสำนักงำนเดียวกันแทนได้
นอกจำกนี ้ บริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด และผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอชื่อดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์และ/
หรือ ส่ว นได้เสีย กับ บริษั ท /บริษั ท ย่อ ย/ผู้บ ริห ำร/ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ห รือ ผู้ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุค คลดังกล่ำ ว ในลัก ษณะที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเป็ นอิสระแต่อย่ำงใด
ในส่วนค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีนนั้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงภำระหน้ำที่ในกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็ นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 2,630,000 บำท เท่ำกับปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รำยกำร

ปี 2564

ปี 2563

สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส

690,000 บำท

690,000 บำท

ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี

1,940,000 บำท

1,940,000 บำท

รวม

2,630,000 บำท

2,630,000 บำท

หมำยเหตุ * ค่ำสอบบัญชีขำ้ งต้น ไม่รวมค่ำบริกำรอื่นๆ และไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 อนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด โดยกำหนดให้ผสู้ อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2564
1. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5874
2. นำยศุภชัย
ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นำยณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5730
และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บำท ตำมข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ให้บริษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของบริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด แทนได้

ลงคะแนน

การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง มำประชุมและออกเสียง

388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน้ ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 77,999,991 บาท (เจ็ดสิบเจ็ด
ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด ) เป็ น 93,599,989 บาท (เก้าสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิบเก้าบาท) โดยออกหุน้ สามัญจานวน 31,199,996 หุน้ (สามสิบเอ็ดล้านหนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
หุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 15,599,998 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น

แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

31,199,996



มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
0.50

รวม
(บาท)
15,599,998

2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่ จานวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขายต่อหุน้ วัน เวลา จองซือ้ และ
หมายเหตุ
(เดิม:ใหม่)
(บาท)
ชาระเงินค่าหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ เดิมเพื่อ 31,199,996
5:1
Record Date :
รองรับการจ่าย
11 มีนาคม 2564
หุน้ ปั นผล
จ่ายปั นผล : ภายใน
27 เมษายน 2564
- กรณีเป็ นการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ให้ระบุวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนด้วย
2.1.1 การดาเนินการของบริษัท กรณีมเี ศษของหุน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ น
หุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
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3. กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย
 กาหนดรายชื่อผูถ
้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒ นา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่
เพื่อจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายเดิม
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรักษากระแสเงินสดเพื่อใช้ใน
การลงทุนและเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
7. ประโยชน์ท่ผี ู้ถอื หุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็ นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ พร้อมทัง้
การเพิม่ ทุน และจัดสรรหุน้ เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้
2 แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 แจ้งกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
4 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
5 วันที่นามติประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์
6 แจ้งกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปั นผล
7 กาหนดจ่ายปั นผล
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วัน เดือน ปี
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
11 มีนาคม 2564
7 เมษายน 2564
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11 มีนาคม 2564
ภายใน 27 เมษายน 2564

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5

กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล
นายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5 มิถนุ ายน 2558
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
5 ปี 9 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 8 ปี 9 เดือน
การศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุน่ 110/2014
ประสบการณ์ทางาน
ปี 2564 – ปั จจุบนั
ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – 2564
ปี 2544 – 2562
ปี 2548 – 2558

รองประธานกรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิรค์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด
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การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
 ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
 ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

ไม่มีการดารงตาแหน่ง
มี 2 บริษัท
โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
 ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
68,250,120 หุน้
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
(43.75%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท:
9/9 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:
ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5

กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ
นายสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
19 กุมภาพันธ์ 2559
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
5 ปี 1 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 8 ปี 1 เดือน
การศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ต่อต้านทุจริตสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน ปี 2558
 How to Development a Risk Management Plan Class 10/2016 (HRP 10/2016)
 Director Accreditation Program Class 128/2016 (DAP 128/2016)
ประสบการณ์ทางาน
ปี 2564 – ปั จจุบนั
ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2562 – 2564
ปี 2553 – 2558

ประธานกรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
PT.Singlurus Pratama
กรรมการ
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจหลัก
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
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การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
 ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

มีจานวน 1 บริษัท
โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
 ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:
มีจานวน 2 บริษัท
โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
 ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
1,356,000 หุน้
(0.869%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
ไม่มี
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท:
9/9 ครัง้
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:
5/5 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:
ไม่มี
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คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2564

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6

ก.

การมอบฉันทะ
บริษัทได้จดั ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า
จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกาหนด) ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทน
การมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
• ผูม้ อบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
• ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะให้
ถูกต้องครบถ้วน
• ผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะ
เข้าประชุม
ข.

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษัทจะเริ่ม ตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิ ดรับ ลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป ณ
ห้องมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- แบบแจ้งการประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- บัตรประจาตัว ฉบับจริง ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2. การเข้าประชุมโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
- แบบแจ้งการประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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- บัต รประจ าตัว ฉบับ จริง ของผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่ ง ออกโดยส่ ว นราชการ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.2 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
- แบบแจ้งการประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึง่ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา
สาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
- สาเนาบัต รประจ าตัวของผู้มี อ านาจลงนามแทนผู้ถื อ หุ้น ซึ่งออกโดยส่ว นราชการ เช่น บัต รประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญ าตขับขี่ หรือ หนังสือเดิ นทาง ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ื อหุน้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- บัต รประจ าตัว ฉบับ จริง ของผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่ ง ออกโดยส่ ว นราชการ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.3 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
- แบบแจ้งการประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบี ยนหรือ เอกสารจัด ตั้งนิ ติ บุค คลของผูถ้ ื อ หุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แสดงชื่อ สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และรายชื่อและอานาจของผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ผู้
มีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
- สาเนาบัต รประจ าตัวของผู้มี อ านาจลงนามแทนผู้ถื อ หุ้น ซึ่งออกโดยส่ว นราชการ เช่น บัต รประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญ าตขับขี่ หรือ หนังสือเดิ นทาง ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ื อหุน้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- บัต รประจ าตัว ฉบับ จริง ของผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่ ง ออกโดยส่ ว นราชการ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
- คาแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลง
นามรับรองคาแปลถูกต้อง
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่ งหมายและระบุชื่อพร้อม
รายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 8 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น
มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จดั การประชุม
ค.

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสูว่ าระ
การประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นบั หนึง่ หุน้ เป็ นหนึง่ เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ บันทึกการลงมติ ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมตั ิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ใ ห้อนุมตั ิตามที่
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ได้ทาเครือ่ งหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลง
มติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ บริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนัน้ ในการลงมติ
ในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ลว่ งหน้าในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับ
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม และของผูถ้ ือหุน้
ที่มอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ลว่ งหน้าในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูท้ ี่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระสิน้ สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ จานวนไม่
น้อยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้ง นี ้ สถานที่ ที่ จ ะใช้เป็ นที่ ป ระชุม จะอยู่ใ นจังหวัด อัน เป็ น ที่ ตั้ง ส านัก งานใหญ่ ข องบริษั ท หรือ ที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และในกรณี นี ้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ื อหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือ กผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ มีเสียงหนึง่ และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

(5)

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่นๆ
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ส่งสิ่งทีม่ าด้วย 8

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอื หุน้
1. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยู่

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา
2. นายวชิระ ช่วยชู
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยู่

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา
3. นายกษิภทั ธนิตธนาคุณ
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยู่

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

56 ปี
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
222/80 หมูท่ ี่ 5
ถนนราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์
ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
ไม่มี
64 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
55/52 ซอยบรมราชชนนี 101
ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
ไม่มี
44 ปี
กรรมการอิสระ
8/22 ซอยอ่อนนุช 68
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่______________________________________
วันที_่ ______________________________________
(1) ข้าพเจ้า ______________________________________________________________ สัญชาติ ___________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม __________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________ เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ ___________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ ________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )
1. ชื่อ ____________________________________________________________________ อายุ __________ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่_____________________ ถนน_______________________ ตาบล/แขวง_____________________________
อาเภอ/เขต______________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย_์ _______________________ หรือ
2. ชื่อ ___นางมลฤดี สุขพันธรัชต์______________________________________________ อายุ ____56____ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่_222/80 หมู5่
_____ถนน__ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ตาบล/แขวง____ บางรักน้อย
_______
อาเภอ/เขต__
เมือง_ _______ จังหวัด____นนทบุรี
____ รหัสไปรษณีย_์ _____11000_____________ หรือ
3. ชื่อ ___นายวชิระ ช่วยชู
_____ _______
___________________อายุ ___ 64___ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่_55/52 ซ.บรมราชชนนี 101 ถนน____ บรมราชชนนี _____ ตาบล/แขวง___ ศาลาธรรมสพน์ __________
อาเภอ/เขต____ _ ทวีวฒ
ั นา _________ จังหวัด__ กรุงเทพมหานคร ___ รหัสไปรษณีย_์ ____ 10170 ___________ หรือ
4. ชื่อ ___ นายกษิ ภทั ธนิตธนาคุณ
____________________________ อายุ __ 44___ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 8/22 ซ.อ่อนนุช 68 ____ ถนน ______
________ ตาบล/แขวง____ สวนหลวง
___
อาเภอ/เขต______ สวนหลวง ________ จังหวัด____ กรุงเทพมหานคร_ _ รหัสไปรษณีย_์ ____ 10250_
_________
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รับอนุญาตแล้ว
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปั นผล
สาหรับปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจานวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 31,199,996 หุ้น
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
8.1 นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย
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 งดออกเสียง

8.2 นายธวัชชัย เลิศรุ ่งเรือง
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(5)การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อ งใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………ผูม้ อบฉันทะ
(……………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้ บั มอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้ บั มอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้ บั มอบฉันทะ
(…………………………………………..…)

หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ______________________________________________________
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____________________________________________
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หองมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
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