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บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ที่ ASN.0019/2564
22 มีนำคม 2564

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจำปี 2564
เรยีน ทำ่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกดั (มหำชน)
สิง่ที่สง่มำดว้ย 1. แบบแจง้กำรประชมุ

2. สำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2563 วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563
3. รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบQR Code
4. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4)
5. ประวตัิกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระปี 2564 และไดร้บักำรเสนอใหก้ลบัเขำ้ดำรงตำแหนง่

กรรมกำรอีกวำระหนึง่
6. คำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเขำ้ประชมุ และกำรออกเสยีงลงคะแนน

และกำรนบัผลคะแนนเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้
7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้
8. ขอ้มลูกรรมกำรอิสระที่เป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.

10.   แผนที่ของสถำนที่จดักำรประชมุผูถื้อหุน้

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น 
ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 เพื่อพิจำรณำเรือ่งตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทไดจ้ัดใหมี้กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 และบริษัทได้

จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและจัดส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจำปี 2563 รวมทัง้ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งภำยในกำหนดเวลำ พรอ้มทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซตข์อง
บริษัท www.asnbroker.co.th และบริษัทไม่ไดร้บัขอ้เสนอใหท้ำกำรแก ้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด โดย
รำยละเอียดรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2563 ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 2

 บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

สารบัญ 

  หนำ้ 
• หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564   1 
• แบบแจง้กำรประชมุ (โปรดน ำมำแสดงในวนัประชมุ)

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1)  โปรดดเูอกสำรอกีฉบบัหนึ่ง 
• ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 12 

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2)
• รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3)
• แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 37 

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4)
• ประวตัิกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระปี 2564 40 

และไดร้บักำรเสนอใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5)

• ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเขำ้ประชมุ และ 44 
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบัผลคะแนนเสียงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6)   

• ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้   47 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7)   

• ขอ้มลูกรรมกำรอิสระท่ีเป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 49 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8)

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 51 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9)

• แผนท่ีของสถำนท่ีจดักำรประชมุผูถื้อหุน้ 55 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 10)



 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ที่  ASN.0019/2564 
22 มีนำคม 2564 

เรือ่ง  ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 
เรยีน  ทำ่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
สิง่ที่สง่มำดว้ย  1. แบบแจง้กำรประชมุ 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563
3. รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
4. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4)
5. ประวตัิกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระปี 2564 และไดร้บักำรเสนอใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่

กรรมกำรอีกวำระหนึง่
6. ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเขำ้ประชมุ และกำรออกเสยีงลงคะแนน

และกำรนบัผลคะแนนเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้
7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้
8. ขอ้มลูกรรมกำรอิสระที่เป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.

10. แผนที่ของสถำนที่จดักำรประชมุผูถื้อหุน้

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนดวันประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น 
ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 เพื่อพิจำรณำเรือ่งตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   เมื่อวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  และบริษัทได้ 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและจัดส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2563 รวมทัง้ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งภำยในก ำหนดเวลำ พรอ้มทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซตข์อง
บริษัท www.asnbroker.co.th  และบริษัทไม่ไดร้บัขอ้เสนอใหท้ ำกำรแก ้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด  โดย
รำยละเอียดรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 2 

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

สารบัญ

หนำ้
• หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 1
• แบบแจง้กำรประชมุ (โปรดนำมำแสดงในวนัประชมุ)

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1) โปรดดเูอกสำรอกีฉบบัหนึ่ง
• สำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 12

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2)
• รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3)
• แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 37

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4)
• ประวตัิกรรมกำรท่ีครบกำหนดออกตำมวำระปี 2564 40

และไดร้บักำรเสนอใหก้ลบัเขำ้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5)

• คำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเขำ้ประชมุ และ 44
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบัผลคะแนนเสียงในกำรประชมุผูถื้อหุน้
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6)

• ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 47
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7)

• ขอ้มลูกรรมกำรอิสระท่ีเป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 49
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8)

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 51
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9)

• แผนท่ีของสถำนท่ีจดักำรประชมุผูถื้อหุน้ 55
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 10)

1



 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นวำ่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไดท้ ำกำรบนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบ 

ถว้นแลว้จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2563  เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 ตำมรำยงำนกำรประชมุที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ ำเสนอ 

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บรษัิทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 มีรำยละเอียดดงัที่ 

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท ที่ไดจ้ดัสง่ไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  รบัทรำบผลกำร 

ด ำเนินงำนและกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัของบรษัิทในรอบปี 2563 ดงักลำ่ว 

การลงมติ  
วำระนีไ้มต่อ้งไดร้บักำรลงคะแนนเสยีงจำกผูถื้อหุน้ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112  แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั  พ.ศ.2535   และตำมขอ้บงัคบัของ 

บรษัิท ขอ้ 39. คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรท ำงบกำรเงิน ประจ ำปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของบรษัิท เสนอตอ่ที่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิ โดยงบกำรเงิน ประจ ำปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบั อนุญำตแลว้ ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่กระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบรษัิทมีระบบกำร 

ควบคมุภำยในที่ดีเพียงพอที่ท  ำใหม้ั่นใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
อยำ่งถกูตอ้งตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินอยำ่งเพียงพอและ
ทนัเวลำเพื่อเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หรอืผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตดัสนิใจลงทนุ 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิงบ

กำรเงิน ประจำปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
และไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแลว้

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลส าหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 116 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45 ก ำหนด

ใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรกำไรสทุธิประจำปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสำรองไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของกำไรสทุธิประจำปี จนกวำ่ทนุสำรอง
จะมีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบนับริษัทฯ ไดม้ีทุนสำรองไวแ้ลว้เป็นเงินจำนวน 6,214,000
บำท (หกลำ้นสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2563 ไวเ้ป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน
320,000 บำท (สำมแสนสองหมื่นบำท) ซึ่งจะทำใหบ้รษัิทมีทนุสำรองตำมกฎหมำยรวมเป็นเงินจำนวน 6,534,000 บำท (หก
ลำ้นหำ้แสนสำมหมื่นสีพ่นับำท) หรอืรอ้ยละ 8.38 ของทนุจดทะเบียน

นอกจำกนี ้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทไดก้ำหนดวำ่ในกรณีที่บรษัิทไมม่ีเหตจุำเป็นอื่นใด บรษัิทและ
บรษัิทยอ่ยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของกำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลงัจำกหกั
ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลแลว้ในแต่ละปีและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยอยำ่งมีนยัสำคญั

ในปี 2563 บรษัิทมีผลกำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดต้ำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็น จำนวน 6,240,997 บำท
(หกลำ้นสองแสนสี่หมื่นเกำ้รอ้ยเกำ้สบิเจ็ดบำท) คิดเป็นกำไรต่อหุน้เท่ำกบั 0.04* บำทตอ่หุน้ และบรษัิทมีกำไรสะสมจำนวน
44,876,670 บำท (สีส่ิบสีล่ำ้นแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพนัหกรอ้ยเจ็ดสบิบำท) บรษัิทจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดต้ำมนยัของมำตรำ 115 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 44
ซึง่ไดก้ำหนดใหห้ำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้บ่งตำมจำนวนหุน้ หุน้ละ
เท่ำๆ กัน ซึ่งพิจำรณำแลว้เห็นว่ำจำกผลก ำไรสทุธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม ทำใหบ้ริษัทมีควำมสำมำรถที่จ่ำยปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้ แต่เนื่องจำกในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยอำจจะมีควำมจำเป็นที่จะตอ้งใชก้ระแสเงินสดของบริษัทใน
กำรลงทนุในธุรกิจตำ่งๆ เพิ่มเติม รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรประกอบธุรกิจแตล่ะสว่น จึงมีควำมจำเป็นท่ีจะตอ้ง
รกัษำกระแสเงินสดของบริษัทไวใ้หเ้พียงพอและเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนจำกหุน้เนื่องจำกบริษัทมีผลกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนในปี 2563 และบรษัิทมีกำไรสะสม

คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้ีมตินำเสนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยปันผล
เป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น และรวมทัง้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดบำงสว่น เพื่อนำเงินสดเป็นสว่นหนึง่ของ
ภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำยและนำสง่กรมสรรพำกรตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
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บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นวำ่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไดท้ำกำรบนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบ

ถว้นแลว้จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น
ประจำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 ตำมรำยงำนกำรประชมุที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ำเสนอ

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บรษัิทไดส้รุปผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลีย่นแปลงที่สำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 มีรำยละเอียดดงัที่

ปรำกฏในรำยงำนประจำปีของบรษัิท ที่ไดจ้ดัสง่ไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 รบัทรำบผลกำร

ดำเนินงำนและกำรเปลีย่นแปลงที่สำคญัของบรษัิทในรอบปี 2563 ดงักลำ่ว

การลงมติ
วำระนีไ้มต่อ้งไดร้บักำรลงคะแนนเสยีงจำกผูถื้อหุน้ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจาปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจำกดั พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของ

บรษัิท ขอ้ 39. คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรทำงบกำรเงิน ประจำปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของบรษัิท เสนอตอ่ที่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิ โดยงบกำรเงิน ประจำปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบั อนุญำตแลว้ ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่กระบวนกำรจดัทำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบรษัิทมีระบบกำร

ควบคมุภำยในที่ดีเพียงพอที่ทำใหม้ั่นใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเ นินงำนของบริษัท
อยำ่งถกูตอ้งตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่กฎหมำยกำหนด รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินอยำ่งเพียงพอและ
ทนัเวลำเพื่อเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หรอืผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตดัสนิใจลงทนุ

 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  พิจำรณำอนมุตัิงบ 

กำรเงิน ประจ ำปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  ซึ่งไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
และไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแลว้ 

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลส าหรับปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตำมมำตรำ 116  แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45 ก ำหนด 

ใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ำรองไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี จนกวำ่ทนุส ำรอง
จะมีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบียน     โดยในปัจจุบนับริษัทฯ ไดม้ีทุนส ำรองไวแ้ลว้เป็นเงินจ ำนวน 6,214,000 
บำท (หกลำ้นสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำท) และบริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิของปี 2563 ไวเ้ป็นทุนส ำรองอีกจ ำนวนเงิน 
320,000 บำท (สำมแสนสองหมื่นบำท)  ซึ่งจะท ำใหบ้รษัิทมีทนุส ำรองตำมกฎหมำยรวมเป็นเงินจ ำนวน 6,534,000 บำท (หก
ลำ้นหำ้แสนสำมหมื่นสีพ่นับำท) หรอืรอ้ยละ 8.38 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจำกนี ้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทไดก้ ำหนดวำ่ในกรณีที่บรษัิทไมม่ีเหตจุ ำเป็นอื่นใด บรษัิทและ 
บรษัิทยอ่ยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลงัจำกหกั
ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลแลว้ในแต่ละปีและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในปี 2563 บรษัิทมีผลก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดต้ำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็น จ ำนวน  6,240,997  บำท 
(หกลำ้นสองแสนสี่หมื่นเกำ้รอ้ยเกำ้สบิเจ็ดบำท) คิดเป็นก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 0.04*  บำทตอ่หุน้ และบรษัิทมีก ำไรสะสมจ ำนวน
44,876,670 บำท  (สีส่ิบสีล่ำ้นแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพนัหกรอ้ยเจ็ดสบิบำท)    บรษัิทจึงสำมำรถพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดต้ำมนยัของมำตรำ 115  แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 44 
ซึง่ไดก้ ำหนดใหห้ำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละ
เท่ำๆ กัน ซึ่งพิจำรณำแลว้เห็นว่ำจำกผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563 และก ำไรสะสม ท ำใหบ้ริษัทมีควำมสำมำรถที่จ่ำยปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ แต่เนื่องจำกในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยอำจจะมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งใชก้ระแสเงินสดของบริษัทใน
กำรลงทนุในธุรกิจตำ่งๆ เพิ่มเติม รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรประกอบธุรกิจแตล่ะสว่น จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง
รกัษำกระแสเงินสดของบริษัทไวใ้หเ้พียงพอและเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนจำกหุน้เนื่องจำกบริษัทมีผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนในปี 2563 และบรษัิทมีก ำไรสะสม 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้ีมติน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยปันผล 
เป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น และรวมทัง้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดบำงสว่น เพื่อน ำเงินสดเป็นสว่นหนึง่ของ
ภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำยและน ำสง่กรมสรรพำกรตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
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 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

1. จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษัิทฯ จ ำนวนไมเ่กิน 31,199,996 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรำ 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล  รวมมลูค่ำหุน้ทัง้สิน้ไม่เกิน 15,599,998 บำท  หรือคิดเป็นอตัรำจ่ำย
ปันผล 0.10 บำทต่อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยใดมีเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณตำมสดัส่วนกำรจัดสรรหุน้ปันผลดังกล่ำวแลว้ 
บรษัิทจะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท แทนกำรจ่ำยดว้ยหุน้ปันผล 

2. จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.011111111111 บำท  หรอืคิดเป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน  1,733,333.13
บำท รวมขอ้ 1 และ 2  เป็นกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.111111111111 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 17,333,331.33 
บำท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนดไว ้

ตำรำงเปรยีบเทียบกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผำ่นมำดงันี ้
รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ปี 2563 ปี 2562 
ก ำไรสทุธิ  (บำท) 6,240,997 29,207,949 
ก ำไรสะสม  (บำท) 44,876,670 57,230,600 
ก ำไรตอ่หุน้** 0.03 0.19 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บำท : หุน้) 0.11 0.11 
-เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท : หุน้) - - 
-เงินปันผลประจ ำปี (บำท : หุน้) - - 
-หุน้ปันผล (บำท : หุน้) 0.11* 0.11* 
รวมเงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ (บำท) 17,333,331.33 14,444,444.45 
อตัรำสว่นกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 370.37 58.48 

หมำยเหต ุ:   อตัรำกำรจำ่ยปันผลเป็นไปตำมนโยบำยจำ่ยปันผลในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  หลงัหกัภำษีเงินไดแ้ลว้ในแตล่ะปี 
* หำกไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในครัง้นี ้
** ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส  ำหรบัปี (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั

  ทัง้นี ้สิทธิในกำรรบัปันผลยงัมีควำมไมแ่นน่อนจนกวำ่จะไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี 2564 หำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุน้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ คณะกรรมกำร
บรษัิทก ำหนดใหว้นัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในกำรรบัปันผล (Record date) ในวนัท่ี 11 มีนำคม 2564 และก ำหนดจ่ำย
ปันผลภำยในวนัท่ี 27 เมษำยน 2564  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  พิจำรณำอนมุตัิกำร 

กำรจดัสรรก ำไรสทุธิเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและจำ่ยปันผลจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563 และก ำไรสะสม ในรูปของหุน้ปัน 
ผลและเงินสดตำมรำยละเอียดทีเ่สนอขำ้งตน้ 

การลงมต ิ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจานวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 140 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจำกดั พ.ศ. 2535 กำหนดใหบ้ริษัทลดทนุจดทะเบียนได้

โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนที่จำหนำ่ยไม่ไดห้รือที่ยงัมิไดน้ำออกจำหน่ำย โดยกำรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนจำนวน 9 บำท แบ่งออกเป็น 18 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท สง่ผลใหจ้ำกทนุจดทะเบียน
เดิม 78,000,000 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 77,999,991 บำท โดยวิธีตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนที่คงเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้
ปันผลตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2563 จำนวน 18 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิกำร

ลดทนุจดทะเบียนจำนวน 18 หุน้ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำ

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ
การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
จำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ำเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำร

จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบริษัทตำมรำยละเอียดที่เสนอในวำระที่ 4 นัน้ บริษัทจำเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล นั้น 
บรษัิทจะสำมำรถจดัสรรหุน้สำมญัปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดน้ัน้ ซึง่บรษัิทจะตอ้งดำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนใหเ้พียงพอกบั
กำรจดัสรรหุน้ปันผล

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจำนวน 77,999,991 บำท (เจ็ดสิบเจด็ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบเอ็ดบำท)

แบง่ออกเป็น 155,999,982 หุน้ (รอ้ยหำ้สิบหำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปดสิบสองหุน้)

มลูคำ่หุน้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สำมญั 155,999,982 หุน้ (รอ้ยหำ้สิบหำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปดสิบสองหุน้)

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (    - )”
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บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

1. จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษัิทฯ จำนวนไมเ่กิน 31,199,996 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรำ 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่ำหุน้ทัง้สิน้ไม่เกิน 15,599,998 บำท หรือคิดเป็นอตัรำจ่ำย
ปันผล 0.10 บำทต่อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยใดมีเศษของหุน้จำกกำรคำนวณตำมสดัส่วนกำรจัดสรรหุน้ปันผลดังกล่ำวแลว้
บรษัิทจะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท แทนกำรจ่ำยดว้ยหุน้ปันผล

2. จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.011111111111 บำท หรอืคิดเป็นจำนวนเงินไมเ่กิน 1,733,333.13
บำท รวมขอ้ 1 และ 2 เป็นกำรจ่ำยปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.111111111111 บำท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไมเ่กิน 17,333,331.33
บำท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอตัรำที่กฎหมำยกำหนดไว้

ตำรำงเปรยีบเทียบกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผำ่นมำดงันี ้
รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ปี 2563 ปี 2562
กำไรสทุธิ (บำท) 6,240,997 29,207,949
กำไรสะสม (บำท) 44,876,670 57,230,600
ก ำไรตอ่หุน้** 0.03 0.19
เงินปันผลตอ่หุน้ (บำท : หุน้) 0.11 0.11
-เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท : หุน้) - -
-เงินปันผลประจำปี (บำท : หุน้) - -
-หุน้ปันผล (บำท : หุน้) 0.11* 0.11*
รวมเงินปันผลจำ่ยทัง้สิน้ (บำท) 17,333,331.33 14,444,444.45
อตัรำสว่นกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 370 58.48

หมำยเหตุ :  อตัรำกำรจำ่ยปันผลเป็นไปตำมนโยบำยจำ่ยปันผลในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของกำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลงัหกัภำษีเงินไดแ้ลว้ในแตล่ะปี
* หำกไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 ในครัง้นี ้
** กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรบัปี (ไม่รวมกำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ) ดว้ยจำนวนหุน้สำมญั

ทัง้นี ้สิทธิในกำรรบัปันผลยงัมีควำมไมแ่นน่อนจนกวำ่จะไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี 2564 หำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุน้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ คณะกรรมกำร
บรษัิทกำหนดใหว้นักำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในกำรรบัปันผล (Record date) ในวนัท่ี 11 มีนำคม 2564 และกำหนดจ่ำย
ปันผลภำยในวนัท่ี 27 เมษำยน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิกำร

กำรจดัสรรกำไรสทุธิเป็นทนุสำรองตำมกฎหมำยและจำ่ยปันผลจำกกำไรสทุธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในรูปของหุน้ปัน
ผลและเงินสดตำมรำยละเอียดทีเ่สนอขำ้งตน้

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตำมมำตรำ 140 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหบ้ริษัทลดทนุจดทะเบียนได้

โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนที่จ ำหนำ่ยไม่ไดห้รือที่ยงัมิไดน้  ำออกจ ำหน่ำย โดยกำรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนมุติักำรลดทนุจดทะเบียนจ ำนวน 9 บำท แบ่งออกเป็น 18 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท สง่ผลใหจ้ำกทนุจดทะเบียน
เดิม 78,000,000 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่77,999,991 บำท โดยวิธีตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนที่คงเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้
ปันผลตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 18 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิกำร 

ลดทนุจดทะเบียนจ ำนวน 18 หุน้ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน 
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 

การลงมติ 
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำ 

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ
การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
จำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ ำเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำร 

จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบริษัทตำมรำยละเอียดที่เสนอในวำระที่ 4 นัน้ บริษัทจ ำเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ ำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล นั้น 
บรษัิทจะสำมำรถจดัสรรหุน้สำมญัปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดน้ัน้ ซึง่บรษัิทจะตอ้งด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนใหเ้พียงพอกบั
กำรจดัสรรหุน้ปันผล 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 77,999,991    บำท (เจ็ดสิบเจด็ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบเอ็ดบำท) 

แบง่ออกเป็น 155,999,982  หุน้ (รอ้ยหำ้สิบหำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

มลูคำ่หุน้ละ             0.50   บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
โดยแยกออกเป็น: 
หุน้สำมญั 155,999,982   หุน้ (รอ้ยหำ้สิบหำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (          - )”
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 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ในกำรจดัสรรหุน้ปันผลนีบ้รษัิทจะตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ ำนวน 15,599,998 บำท (สบิหำ้ลำ้นหำ้แสนเกำ้ 
หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบแปดบำท) โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 31,199,996 หุน้ (สำมสิบเอ็ดลำ้นหนึง่แสน
เกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบหกหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ซึ่ง
ภำยหลงัจำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน บรษัิทจะมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 77,999,991 บำท (เจ็ดสบิเจ็ดลำ้นเกำ้แสน
เกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สบิเอ็ดบำท) เป็นจ ำนวน 93,599,989  บำท (เกำ้สิบสำมลำ้นหำ้แสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปด
สบิเกำ้บำท) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 187,199,978 หุน้ (หนึง่รอ้ยแปดสบิเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ย
เจ็ดสิบแปดหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  พิจำรณำอนมุตัิกำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ตำม
รำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 

การลงมติ 
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำ 

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 31,199,996 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สบืเนื่องจำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 15,599,998 บำท (สบิหำ้ลำ้นหำ้แสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สบิ 

แปดบำท) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 31,199,996  หุน้ (สำมสบิเอ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้
สิบหกหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจัดสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุ ตำมที่เสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำในวำระที่ 6 
นัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในสดัสว่น 5 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 93,599,989  บำท (เกำ้สิบสำมลำ้นหำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปดสิบเกำ้บำท) 

แบง่ออกเป็น      187,199,978  หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

มลูคำ่หุน้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
โดยแยกออกเป็น: 
หุน้สำมญั      187,199,978  หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (          -   )” 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ทัง้นี ้ รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ปรำกฏตำม
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยลำดบัท่ี 4

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิกำร

จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทเพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาแหน่งตามวาระกลบัเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 71 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจำกดั พ.ศ. 2535 ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 17 ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีผูถื้อหุน้ ใหก้รรมกำรจำนวนไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้หมดใน
คณะกรรมกำรพน้จำกตำแหน่งตำมวำระ ถำ้จำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจำนวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม และกรรมกำรผูพ้น้จำกตำแหนง่อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัตำแหนง่อีกได้

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 นี ้ กรรมกำรที่จะตอ้งพน้จำกตำแหน่งตำมวำระในอตัรำหนึ่ง
ในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้หมด คิดเป็นจำนวน 2 คน ไดแ้ก่
1. นำยสดุสุติ อุน่แสงจนัทร์ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยธวชัชยั เลศิรุง่เรอืง รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร

กระบวนกำรคดัเลือกผูด้ำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไม่ไดผ้่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่องจำกปัจจุบัน
บรษัิทไมม่ีคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำมบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองอยำ่งรอบคอบ
ระมดัระวงัของคณะกรรมกำรบรษัิทแลว้วำ่มีคณุสมบตัิที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบรษัิท โดยพิจำรณำถึงโครงสรำ้ง
ของคณะกรรมกำร และควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity policy) คุณสมบัติในฐำนะ
กรรมกำรในดำ้นต่ำงๆ โดยควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ ผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมทัง้เป็นบคุคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นทัง้ในสว่นของกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรและกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจำกดั พ.ศ.2535
และหลกัเกณฑท์ี่กำหนดโดยสำนกังำนคณะกรรมกำรกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย รวมทัง้หลกัเกณฑต์ำมกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นวำ่กรรมกำรท่ีครบกำหนดออกจำกตำแหนง่ตำมวำระดงักลำ่วลว้นแตเ่ป็น
ผูท้รงคณุวฒุิ มีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นธุรกิจของบริษัท และที่ผำ่นมำไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรของ
บริษัทไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และกรรมกำรอิสระสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ จึงเป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่จะไดร้บั
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษัิทอีกวำระหนึง่ ดงันัน้ คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี
2564 อนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระดงัรำยนำมขำ้งตน้ ใหก้ลบัเขำ้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง
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บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ในกำรจดัสรรหุน้ปันผลนีบ้รษัิทจะตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจำนวน 15,599,998 บำท (สบิหำ้ลำ้นหำ้แสนเกำ้
หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบแปดบำท) โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จำนวน 31,199,996 หุน้ (สำมสิบเอ็ดลำ้นหนึง่แสน
เกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบหกหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ซึ่ง
ภำยหลงัจำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน บรษัิทจะมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จำกจำนวน 77,999,991 บำท (เจ็ดสบิเจ็ดลำ้นเกำ้แสน
เกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สบิเอ็ดบำท) เป็นจำนวน 93,599,989 บำท (เกำ้สิบสำมลำ้นหำ้แสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปด
สบิเกำ้บำท) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สำมญั จำนวน 187,199,978 หุน้ (หนึง่รอ้ยแปดสบิเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ย
เจ็ดสิบแปดหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิกำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ตำม
รำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำ

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจานวน 31,199,996 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สบืเนื่องจำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำนวน 15,599,998 บำท (สบิหำ้ลำ้นหำ้แสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สบิ

แปดบำท) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 31,199,996 หุน้ (สำมสบิเอ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้
สิบหกหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรจัดสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุ ตำมที่เสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำในวำระที่ 6
นัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในสดัสว่น 5 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจำนวน 93,599,989 บำท (เกำ้สิบสำมลำ้นหำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยแปดสิบเกำ้บำท)

แบง่ออกเป็น 187,199,978 หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้)

มลูคำ่หุน้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สำมญั 187,199,978 หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลำ้นหนึ่งแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเจ็ดสิบแปดหุน้)

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (    - )”

 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

 ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ปรำกฏตำม
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 4  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  พิจำรณำอนมุตัิกำร 

จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทเพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้  

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตำมมำตรำ 71 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 17 ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีผูถื้อหุน้ ใหก้รรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดใน
คณะกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม และกรรมกำรผูพ้น้จำกต ำแหนง่อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหนง่อีกได ้

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 นี ้กรรมกำรที่จะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำหนึ่ง
ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด คิดเป็นจ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ 
1. นำยสดุสุติ    อุน่แสงจนัทร ์      ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยธวชัชยั   เลศิรุง่เรอืง      รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

กระบวนกำรคดัเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไม่ไดผ้่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่องจำกปัจจุบัน
บรษัิทไมม่ีคณะกรรมกำรสรรหำ อยำ่งไรก็ตำมบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองอยำ่งรอบคอบ
ระมดัระวงัของคณะกรรมกำรบรษัิทแลว้วำ่มีคณุสมบตัิที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบรษัิท โดยพิจำรณำถึงโครงสรำ้ง
ของคณะกรรมกำร และควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity policy) คุณสมบัติในฐำนะ
กรรมกำรในดำ้นต่ำงๆ โดยควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ ผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมทัง้เป็นบคุคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นทัง้ในสว่นของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
และหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย รวมทัง้หลกัเกณฑต์ำมกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้  เห็นวำ่กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระดงักลำ่วลว้นแตเ่ป็น 
ผูท้รงคณุวฒุิ มีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นธุรกิจของบริษัท และที่ผำ่นมำไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรของ
บริษัทไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และกรรมกำรอิสระสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ จึงเป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่จะไดร้บั
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษัิทอีกวำระหนึง่ ดงันัน้ คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2564      อนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระดงัรำยนำมขำ้งตน้ ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง  
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 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ดงัรำยละเอียดประวตัิของทัง้  2 ทำ่น ปรำกฏตำม สิ่งที่สง่มำดว้ย 5 ทัง้นีผู้ไ้ดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระสำมำรถให้
ควำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระและมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทและหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง 

อนึง่ บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มคีณุสมบตัิเหมำะสม  เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำคดัเลอืก 
เป็นกรรมกำรของบรษัิทเป็นกำรลว่งหนำ้ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2564 ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท
และระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอรำยช่ือผูข้อเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
บรษัิท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ีสว่นไดเ้สียไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อ

หุน้ประจ ำปี 2564 แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ ดงันี ้

1. นำยสดุสุติ  อุน่แสงจนัทร ์ เสนอใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ 
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยธวชัชยั  เลศิรุง่เรอืง เสนอใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ 
รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

การลงมต ิ
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

หลกัเกณฑก์ำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 16. 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ที่ 22. ได้

ก ำหนดให ้กรรมกำรมีสิทธิไดร้บัคำ่ตอบแทนจำกบรษัิท โดยใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร
ดงักลำ่ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดร้ว่มกันพิจำรณำโครงสรำ้งค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ซึ่งค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดบัที่เหมำะสมเทียบเคียงไดก้ับตลำด และบริษัทจดทะเบี ยนที่มี
ขนำดใกลเ้คียงกนัเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไวก้บับริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้พิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2564 ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในอตัรำเทำ่กบัปี 2563 โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปแบบคำ่ตอบแทนรำยเดือน โดยไมม่ีคำ่ตอบแทนอื่นดงันี ้

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรชดุยอ่ย

ทัง้นี ้ กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือน เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะพนกังำน
แลว้ และกรรมกำรท่ีดำรงตำแหนง่ประธำนคณะกรรมกำรจะไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะประธำนในทกุคณะที่ดำรงตำแหนง่
ในสว่นของกรรมกำรนัน้ จะไดร้บัค่ำตอบแทนเฉพำะในฐำนะกรรมกำรบริษัทเท่ำนัน้ แมว้่ำกรรมกำรรำยนัน้จะดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยดว้ยก็ตำม

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทไดพิ้จำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 พิจำรณำ

อนมุตัิกำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564 ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่2 ใน 3 ของจำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ที่กำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อ

หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เห็นวำ่กำรดำเนินงำนของผูส้อบบญัชีของบรษัิท สำนกังำนอีวำย จำกดั ในปี 2563 เป็นท่ีนำ่พอใจ โดยผูส้อบบญัชี
มีประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย เป็นอยำ่งดี

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้
บรษัิท สำนกังำนอีวำย จำกดั เป็นสำนกังำนสอบบญัชีของบรษัิทประจำปี 2564 โดยกำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ตำม
รำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิทในปี 2564

1. นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 5874
2. นำยศภุชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 3930 และ/หรอื
3. นำยณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 5730

ตำแหนง่ เงินคำ่ตอบแทน
ปี 2564 ปีที่เสนอ

เงินคำ่ตอบแทน
ปี 2563

ประธำนกรรมกำร 36,300 บำท/เดือน 36,300 บำท/เดือน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 29,040 บำท/เดือน 29,040 บำท/เดือน
กรรมกำรตรวจสอบ 24,200 บำท/เดือน 24,200 บำท/เดือน
กรรมกำร 24,200 บำท/เดือน 24,200 บำท/เดือน
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บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ดงัรำยละเอียดประวตัิของทัง้ 2 ทำ่น ปรำกฏตำม สิ่งที่สง่มำดว้ย 5 ทัง้นีผู้ไ้ดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระสำมำรถให้
ควำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระและมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทและหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง

อนึง่ บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มคีณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำคดัเลอืก
เป็นกรรมกำรของบรษัิทเป็นกำรลว่งหนำ้ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2564 ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท
และระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอรำยช่ือผูข้อเขำ้ดำรงตำแหนง่กรรมกำร
บรษัิท

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ีสว่นไดเ้สียไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อ

หุน้ประจำปี 2564 แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระใหก้ลบัเขำ้ดำรงตำแหนง่เป็นกรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ ดงันี ้

1. นำยสดุสุติ อุน่แสงจนัทร์ เสนอใหก้ลบัเขำ้มำดำรงตำแหนง่
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยธวชัชยั เลศิรุง่เรอืง เสนอใหก้ลบัเขำ้มำดำรงตำแหนง่
รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

หลกัเกณฑก์ำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 16.

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ที่ 22. ได้

กำหนดให ้กรรมกำรมีสิทธิไดร้บัคำ่ตอบแทนจำกบรษัิท โดยใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำกำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร
ดงักลำ่ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดร้ว่มกันพิจำรณำโครงสรำ้งค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ซึ่งค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดบัที่เหมำะสมเทียบเคียงไดก้ับตลำด และบริษัทจดทะเบี ยนที่มี
ขนำดใกลเ้คียงกนัเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไวก้บับริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้พิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี 2564 ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในอตัรำเทำ่กบัปี 2563 โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปแบบคำ่ตอบแทนรำยเดือน โดยไมม่ีคำ่ตอบแทนอื่นดงันี ้

 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรชดุยอ่ย 

 
 
 
 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือน เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะพนกังำน
แลว้ และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนง่ประธำนคณะกรรมกำรจะไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะประธำนในทกุคณะที่ด  ำรงต ำแหนง่ 
ในสว่นของกรรมกำรนัน้ จะไดร้บัค่ำตอบแทนเฉพำะในฐำนะกรรมกำรบริษัทเท่ำนัน้ แมว้่ำกรรมกำรรำยนัน้จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยดว้ยก็ตำม 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พิจำรณำ

อนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้

การลงมต ิ
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 120 ที่ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อ

หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เห็นวำ่กำรด ำเนินงำนของผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั ในปี 2563 เป็นท่ีนำ่พอใจ โดยผูส้อบบญัชี
มีประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย เป็นอยำ่งดี 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้
บรษัิท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบรษัิทประจ ำปี 2564  โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ตำม
รำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิทในปี 2564 

1.  นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที ่5874 
2.  นำยศภุชยั   ปัญญำวฒัโน     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 3930 และ/หรอื 
3. นำยณฐัวฒุิ   สนัติเพ็ชร     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 5730  

ต ำแหนง่ เงินคำ่ตอบแทน 
 ปี 2564 ปีที่เสนอ 

เงินคำ่ตอบแทน 
ปี 2563 

ประธำนกรรมกำร 36,300 บำท/เดือน 36,300 บำท/เดือน 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 29,040 บำท/เดือน 29,040 บำท/เดือน 
กรรมกำรตรวจสอบ 24,200 บำท/เดือน 24,200 บำท/เดือน 
กรรมกำร 24,200 บำท/เดือน 24,200 บำท/เดือน 

9



 บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำและน ำเสนอผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รำย และบรษัิท ส ำนกังำนอีวำย 
จ ำกดั ต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผูส้อบบญัชีล ำดบัที่ 1 และ 2 ขำ้งตน้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมำแลว้ เป็นเวลำ 7 ปี ส  ำหรบัผูส้อบบญัชีล ำดบัท่ี 3 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิท
ยอ่ยเป็นปีที ่4 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได ้ใหบ้ริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด 
จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของส ำนกังำนเดียวกนัแทนได ้

นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอช่ือดงักลำ่วไมม่ีควำมสมัพนัธแ์ละ/
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งเป็นอิสระแตอ่ยำ่งใด 

ในส่วนค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำถึงภำระหนำ้ที่ในกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงินของบรษัิทแลว้ เห็นควรก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน
ไมเ่กิน 2,630,000 บำท เทำ่กบัปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 หมำยเหต ุ * คำ่สอบบญัชีขำ้งตน้ ไมร่วมคำ่บรกิำรอ่ืนๆ และไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 อนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบรษัิท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชี
คนใดคนหนึง่ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิทในปี 2564 

1.  นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที ่5874 
2.  นำยศภุชยั   ปัญญำวฒัโน     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 3930 และ/หรอื 
3. นำยณฐัวฒุิ   สนัติเพ็ชร     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 5730  

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบับริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2564  เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บำท ตำมขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตดงักลำ่วขำ้งตน้ไมส่ำมำรถปฏิบตัิงำนไดใ้หบ้ริษัท ส ำนกังำน
อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของบรษัิท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั แทนได ้

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมตัิดว้ยเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 690,000 บำท 690,000 บำท 
ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 1,940,000 บำท 1,940,000 บำท 

รวม 2,630,000 บำท 2,630,000 บำท 



บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จำกดั (มหำชน)

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

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำและนำเสนอผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รำย และบรษัิท สำนกังำนอีวำย
จ ำกดั ต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผูส้อบบญัชีลำดบัท่ี 1 และ 2 ขำ้งตน้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมำแลว้ เป็นเวลำ 7 ปี สำหรบัผูส้อบบญัชีลำดบัท่ี 3 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิท
ยอ่ยเป็นปีที่ 4

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ใหบ้ริษัท สำนักงำนอีวำย จ ำกัด
จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของสำนกังำนเดียวกนัแทนได้

นอกจำกนี ้บริษัท สำนกังำนอีวำย จำกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอช่ือดงักลำ่วไมม่ีควำมสมัพนัธแ์ละ/
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งเป็นอิสระแตอ่ยำ่งใด

ในส่วนค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงินของบรษัิทแลว้ เห็นควรกำหนดคำ่สอบบญัชีสำหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน
ไมเ่กิน 2,630,000 บำท เทำ่กบัปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

หมำยเหตุ * คำ่สอบบญัชีขำ้งตน้ ไมร่วมคำ่บรกิำรอ่ืนๆ และไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจำปี 2564 อนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบรษัิท สำนกังำนอีวำย จำกดั โดยกำหนดใหผู้ส้อบบญัชี
คนใดคนหนึง่ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิทในปี 2564

1. นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 5874
2. นำยศภุชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 3930 และ/หรอื
3. นำยณฐัวฒิุ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 5730

และกำหนดค่ำสอบบญัชีสำหรบับริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บำท ตำมขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตดงักลำ่วขำ้งตน้ไมส่ำมำรถปฏิบตัิงำนไดใ้หบ้ริษัท ส ำนกังำน
อีวำย จำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของบรษัิท สำนกังำนอีวำย จำกดั แทนได้

การลงมติ
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมตัิดว้ยเสียงขำ้งมำกของจำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

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



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) 
วันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564

ขา้พเจา้ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่
1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ระหวา่งเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ / จดัสรรหุน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาก 77,999,991บาท (เจ็ดสิบเจ็ด

ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ด) เป็น 93,599,989 บาท (เกา้สิบสามลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ย
แปดสบิเกา้บาท) โดยออกหุน้สามญัจานวน 31,199,996 หุน้ (สามสิบเอ็ดลา้นหนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 15,599,998 บาท (สิบหา้ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบแปดบาท)
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จานวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้
(บาทต่อหุน้)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ

หุน้สามญั 31,199,996 0.50 15,599,998

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ

จัดสรรให้แก่ จานวนหุ้น อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)

ราคาขายต่อหุน้
(บาท)

วัน เวลา จองซือ้และ
ชาระเงนิค่าหุ้น

หมายเหตุ

ผูถื้อหุน้เดิมเพื่อ
รองรบัการจา่ย
หุน้ปันผล

31,199,996 5:1 - - Record Date :
11 มีนาคม 2564
จ่ายปันผล : ภายใน
27 เมษายน 2564

- กรณีเป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ใหร้ะบวุนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้หรอืวนักาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุดว้ย

2.1.1 การดาเนินการของบรษัิท กรณีมเีศษของหุน้
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดมิหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น

หุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 

ขา้พเจา้ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร  ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ระหวา่งเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ / จดัสรรหุน้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเพิ่มทุน
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาก 77,999,991 บาท (เจ็ดสิบเจ็ด

ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ด) เป็น 93,599,989  บาท (เกา้สิบสามลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ย
แปดสบิเกา้บาท) โดยออกหุน้สามญัจ านวน 31,199,996  หุน้ (สามสิบเอ็ดลา้นหนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 15,599,998 บาท (สิบหา้ลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบแปดบาท) 
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ

หุน้สามญั 31,199,996 0.50 15,599,998 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน
2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุน้ 
(บาท) 

วัน เวลา จองซือ้และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิมเพื่อ
รองรบัการจา่ย
หุน้ปันผล 

31,199,996 5:1 - - Record Date : 
11 มีนาคม 2564 
จ่ายปันผล : ภายใน 
27 เมษายน 2564  

- กรณีเป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ใหร้ะบวุนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้หรอืวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุดว้ย

2.1.1 การด าเนินการของบรษัิท กรณีมเีศษของหุน้ 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดมิหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น 

หุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท   
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3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ก าหนดวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชั้น 3

โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย  
 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงือ่นไข การขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี 

4.1  บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2  บรษัิทฯ จะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในสว่นที่เพิม่
เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดมิ

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และรกัษากระแสเงินสดเพ่ือใชใ้น

การลงทนุและเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

- ไมม่ี –

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อขอมติการจา่ยปันผลเป็นหุน้ พรอ้มทัง้

การเพิม่ทนุ และจดัสรรหุน้เพื่อรองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้ 
24 กมุภาพนัธ ์2564 

2 แจง้มติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 24 กมุภาพนัธ ์2564 
3 แจง้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิในการเขา้รว่ม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
11 มีนาคม 2564 

4 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 7 เมษายน 2564 
5 วนัท่ีน ามติประชมุผูถื้อหุน้ไปจดทะเบียนเพิม่ทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

6 แจง้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิในการรบัปันผล 11 มีนาคม 2564 
7 ก าหนดจ่ายปันผล ภายใน 27 เมษายน 2564 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ

ลายมือช่ือ______________________กรรมการผูม้ีอานาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท
( นายธวชัชยั เลศิรุง่เรอืง ) 

ลายมือช่ือ______________________กรรมการผูม้ีอานาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท
 (นางสาววรรณชนก วารุณประภา) 
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3. กาหนดวนัประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564 ในวนัที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชั้น 3

โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด์ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย
 กาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงือ่นไข การขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี 

4.1 บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแลว้ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

4.2 บรษัิทฯ จะดาเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อนาหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในสว่นที่เพิม่
เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดมิ

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และรกัษากระแสเงินสดเพื่อใชใ้น

การลงทนุและเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไมม่ี –

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดบั ขัน้ตอนการดาเนินการ วนั เดือน ปี
1 ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อขอมติการจา่ยปันผลเป็นหุน้ พรอ้มทัง้

การเพิม่ทนุ และจดัสรรหุน้เพื่อรองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้
24 กมุภาพนัธ์ 2564

2 แจง้มติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 24 กมุภาพนัธ์ 2564
3 แจง้กาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิในการเขา้รว่ม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
11 มีนาคม 2564

4 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564 7 เมษายน 2564
5 วนัท่ีนามติประชมุผูถื้อหุน้ไปจดทะเบียนเพิม่ทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้

6 แจง้กาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิในการรบัปันผล 11 มีนาคม 2564
7 กาหนดจ่ายปันผล ภายใน 27 เมษายน 2564
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กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ชื่อ – นามสกุล  นายธวชัชยั  เลศิรุง่เรอืง 
ต าแหน่ง   รองประธานกรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
อาย ุ  56 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง   5 มิถนุายน 2558 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  5 ปี 9 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในคร้ังนี้ : 8 ปี 9 เดือน  

การศึกษา 
 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพวิเตอร์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP รุน่ 110/2014

ประสบการณท์ างาน 
ปี 2564 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษัิท ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษัิท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั 
ปี 2559 – 2564 ประธานกรรมการ 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2544 – 2562 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษัิท เอ-สแควร ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
ปี 2548 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั 

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
 ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ีการดารงตาแหนง่
 ในบรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนอื่น: มี 2 บรษัิท

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้
 ในกิจการอื่นที่อาจทาใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ: ไมม่ีการดารงตาแหนง่

การถอืหลกัทรัพยข์องบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: 68,250,120 หุน้
(43.75%)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี
จานวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท: 9/9 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไมม่ี
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กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหน่ึง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล นายธวชัชยั เลศิรุง่เรอืง
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 มิถนุายน 2558
จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง 5 ปี 9 เดือน
เม่ือรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในคร้ังนี้ : 8 ปี 9 เดือน
การศึกษา

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพวิเตอร์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP รุน่ 110/2014

ประสบการณท์างาน
ปี 2564 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จากดั (มหาชน) 
ปี 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

บรษัิท ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั
ปี 2558 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จากดั (มหาชน) 
ปี 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

บรษัิท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั
ปี 2559 – 2564 ประธานกรรมการ

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จากดั (มหาชน) 
ปี 2544 – 2562 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

บรษัิท เอ-สแควร ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั
ปี 2548 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
 ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
 ในบรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนอื่น: มี 2 บรษัิท 

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้ 
 ในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ:    ไมม่ีการด ารงต าแหนง่

การถอืหลกัทรัพยข์องบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: 68,250,120 หุน้  
 (43.75%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:      ไมม่ ี
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท:  9/9 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:  ไมม่ี 
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กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ชื่อ – นามสกุล  นายสดุสุติ  อุน่แสงจนัทร ์
ต าแหน่ง   ประธานกรรมการ/  

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 56 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง   19 กมุภาพนัธ ์2559 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 5 ปี 1 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในคร้ังนี้ : 8 ปี 1 เดือน  
การศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแร ่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ตอ่ตา้นทจุรติส าหรบัผูป้ฏิบตัิงาน ปี 2558
 How to Development a Risk Management Plan Class 10/2016 (HRP 10/2016)
 Director Accreditation Program Class 128/2016 (DAP 128/2016)

ประสบการณท์ างาน 
ปี 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

PT.Singlurus Pratama 
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษัิท ลานนาพาวเวอรเ์จ็นเนอรเ์รชั่น จ ากดั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานพฒันาธุรกิจถ่านหิน 

บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2562 – 2564 รองประธานกรรมการ 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2553 – 2558 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจหลกั 

บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
 ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: มีจานวน 1 บรษัิท

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้
 ในบรษัิทที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนอื่น: มีจ านวน 2 บรษัิท

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้
 ในกิจการอื่นที่อาจทาใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ: ไมม่ีการดารงตาแหนง่

การถอืหลกัทรัพยข์องบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: 1,356,000 หุน้
(0.869%)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี
จานวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท: 9/9 ครัง้
 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครัง้

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไมม่ี
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กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหน่ึง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
ชื่อ – นามสกุล นายสดุสุติ  อุน่แสงจนัทร์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 กมุภาพนัธ์ 2559
จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง 5 ปี 1 เดือน
เม่ือรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในคร้ังนี้ : 8 ปี 1 เดือน
การศึกษา

 ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแร่ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตอ่ตา้นทจุรติสาหรบัผูป้ฏิบตัิงาน ปี 2558
 How to Development a Risk Management Plan Class 10/2016 (HRP 10/2016)
 Director Accreditation Program Class 128/2016 (DAP 128/2016)

ประสบการณท์างาน
ปี 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากดั (มหาชน)
ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร

PT.Singlurus Pratama
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ

บรษัิท ลานนาพาวเวอรเ์จ็นเนอรเ์รชั่น จากดั
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากดั (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจบุนั ผูอ้านวยการสายงานพฒันาธุรกิจถ่านหิน

บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จากดั (มหาชน)
ปี 2562 – 2564 รองประธานกรรมการ

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากดั (มหาชน)
ปี 2553 – 2558 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจหลกั

บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
 ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น: มีจ านวน 1 บรษัิท 

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้ 
 ในบรษัิทที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีนอื่น: มีจ านวน 2 บรษัิท 

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้ 
 ในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ:    ไมม่ีการด ารงต าแหนง่

การถอืหลกัทรัพยข์องบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: 1,356,000 หุน้ 
  (0.869%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท:   9/9 ครัง้ 
 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ:   5/5 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไมม่ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564  
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 7 เมษายน 2564 

ก.  การมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่า

จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบรษัิทก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้แทน 

การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
• ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะ

เขา้ประชมุ 

ข.   การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอ่นเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรบัลงทะเบียน  ตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ 

หอ้งมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
1. การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง

- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- บตัรประจ าตวั ฉบบัจรงิ ซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรอื

หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้
2. การเขา้ประชมุโดยผูร้บัมอบฉนัทะ
2.1  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา

- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติด

อากรแสตมป์ 20 บาท
- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่

หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

- บัตรประจาตัว ฉบับจริง ของผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้

2.2 ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย
- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราสาคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรอืหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งไม่

เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุ ซึง่ผูม้ีอานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตรา
สาคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้

- สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มีอานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผูมี้อานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาเนา
ถกูตอ้ง

- บัตรประจาตัว ฉบับจริง ของผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้

2.3 ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ
- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราสาคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง แสดงช่ือ สถานท่ีตัง้สานกังานใหญ่ และรายช่ือและอานาจของผูม้ีอานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึง่ผู้
มีอานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาคญั (ถา้มี)

- สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มีอานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผูมี้อานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาเนา
ถกูตอ้ง

- บัตรประจาตัว ฉบับจริง ของผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้

- คาแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึ่งมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งผูม้ีอานาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลง
นามรบัรองคาแปลถกูตอ้ง

ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้ตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่งหมายและระบช่ืุอพรอ้ม
รายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบช่ืุอกรรมการอิสระตามขอ้มลูกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาดว้ย 8 โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ

44



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6
คาชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาปี 2564
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2564

ก. การมอบฉันทะ
บริษัทไดจ้ดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่า

จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการที่บรษัิทกาหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้แทน

การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
• ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น
• ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนาหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะ

เขา้ประชมุ

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอ่นเข้าประชุม
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรบัลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ 

หอ้งมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด์ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี)
1. การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง

- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- บตัรประจาตวั ฉบบัจรงิ ซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจาตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรอื

หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้
2. การเขา้ประชมุโดยผูร้บัมอบฉนัทะ
2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา

- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติด

อากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบตัรประจาตวัของผูถื้อหุน้ซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจาตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่

หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาเนาถกูตอ้ง

- บัตรประจ าตัว ฉบับจริง ของผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้

2.2  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งไม่

เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุ ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตรา
ส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้

- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง

- บัตรประจ าตัว ฉบับจริง ของผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้

2.3  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
- แบบแจง้การประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)
- แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง แสดงช่ือ สถานท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึง่ผู้
มีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี)

- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง

- บัตรประจ าตัว ฉบับจริง ของผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้

- ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึ่งมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลง
นามรบัรองค าแปลถกูตอ้ง

ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้ตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่งหมายและระบช่ืุอพรอ้ม
รายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบช่ืุอกรรมการอิสระตามขอ้มลูกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาดว้ย 8  โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแล้ว พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ 
มายงัเลขานกุารบรษัิท บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 388  อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 หรอืสง่มอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 

ค.   การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
ประธานท่ีประชมุจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเขา้สูว่าระ

การประชมุ 
1. การออกเสยีงลงคะแนน

- ใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสยีง โปรดยกมือขึน้ 
• หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกการลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียงในบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม  และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่น  าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่ไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชุมมีมติใหอ้นุมตัิตามที่ประธานฯ
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หอ้นมุตัิตามที่
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ เวน้แตก่รณีที่ผูถื้อหุน้ไดท้ าเครือ่งหมายในหนงัสอืมอบฉนัทะไวแ้ลว้วา่ประสงคจ์ะลง
มติไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงประการใด ซึง่บรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมติ
ในแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน าการออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก  และน าคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมกับ
การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วขา้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง
- การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม และของผูถื้อหุน้

ที่มอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่บรษัิทบนัทึกไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุมที่ออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

- ประธานฯจะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนใน
แตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7

ข้อบังคับของบริษัทในสว่นที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุน้

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร

ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ (1/5) ของจานวนหุน้ท่ีจาหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้จานวนไม่
นอ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจานวนหุน้ท่ีจาหนา่ยไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ช่ือกนัทาหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุหตผุล
ในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาคาบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ท่ีจาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่กาหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดั เพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ ใหส้่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแล้ว พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้
มายงัเลขานกุารบรษัิท บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จากดั (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 หรอืสง่มอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานท่ีประชมุจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเขา้สูว่าระ

การประชมุ
1. การออกเสยีงลงคะแนน

- ใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสยีง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกการลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียงในบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่นาบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่ไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชุมมีมติใหอ้นุมตัิตามที่ประธานฯ
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หอ้นมุตัิตามที่
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ เวน้แตก่รณีที่ผูถื้อหุน้ไดท้าเครือ่งหมายในหนงัสอืมอบฉนัทะไวแ้ลว้วา่ประสงคจ์ะลง
มติไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงประการใด ซึง่บรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมติ
ในแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้

- ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนาการออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมกับ
การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วขา้งตน้

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง
- การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม และของผูถื้อหุน้

ที่มอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่บรษัิทบนัทึกไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุมท่ีออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจานวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ

- ประธานฯจะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนใน
แตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

ข้อบังคับของบริษัทในสว่นที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม      
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุหตผุล
ในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทั้งนี  ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดั เพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี  ้ใหส้่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การเลกิบรษัิท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

ขอ้ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

ส่งส่ิงทีม่าด้วย 8

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุน้

1. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์
อายุ 56 ปี
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 222/80 หมูท่ี่ 5  

ถนนราชพฤกษ-์รตันาธิเบศร์
ตาบลบางรกันอ้ย  อาเภอเมือง
จงัหวดันนทบรุี 11000

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ไมมี่

2. นายวชิระ ช่วยชู
อายุ 64 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 55/52 ซอยบรมราชชนนี 101

ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10170

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ไมมี่

3. นายกษิภทั ธนิตธนาคุณ
อายุ 44 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
ที่อยู่ 8/22 ซอยออ่นนชุ 68

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10250

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พจิารณา ไมม่ี
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท

(ค) การทา แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
สาคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลกาไรขาดทนุกนั

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท

(ฉ) การเลกิบรษัิท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น

ขอ้ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาไรขาดทนุ

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากตาแหนง่ตามวาระ

(5) พิจารณากาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาหนดจานวนเงินคา่สอบบญัชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

 ส่งส่ิงทีม่าด้วย 8 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

1. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต์
อาย ุ  56 ปี 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู ่ 222/80 หมูท่ี่ 5  

ถนนราชพฤกษ-์รตันาธิเบศร ์
ต าบลบางรกันอ้ย  อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรุ ี11000 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา  ไมม่ี 

2. นายวชิระ  ช่วยชู
อาย ุ  64 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู ่  55/52 ซอยบรมราชชนนี 101 

ถนนบรมราชชนน ี
แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10170 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา  ไมม่ี 

3. นายกษิภทั  ธนิตธนาคุณ
อาย ุ  44 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
ที่อยู ่  8/22 ซอยออ่นนชุ 68 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10250 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา  ไมม่ี 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่______________________________________
วนัท่ี_______________________________________

(1) ขา้พเจา้ ______________________________________________________________ สญัชาติ ___________________
อยูบ่า้นเลขท่ี ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จากดั (มหาชน)
โดยถือหุน้จานวนทัง้สิน้รวม __________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ________________ เสยีง ดงันี ้

หุน้สามญั ___________________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________________ เสยีง
หุน้บรุมิสทิธิ ________________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________________ เสยีง

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่)
1. ช่ือ ____________________________________________________________________ อายุ __________ ปี

อยูบ่า้นเลขท่ี_____________________ ถนน_______________________ ตาบล/แขวง_____________________________
อาเภอ/เขต______________________ จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรอื

2. ช่ือ ___นางมลฤดี สขุพนัธรชัต_์_____________________________________________ อายุ ____56____ ปี
อยูบ่า้นเลขท่ี_222/80 หมู5่   _____ถนน__ ราชพฤกษ์-รตันาธิเบศร์ ตาบล/แขวง____ บางรกันอ้ย _______
อาเภอ/เขต__  เมือง_ _______ จงัหวดั____นนทบรุี ____รหสัไปรษณีย_์_____11000_____________ หรอื

3. ช่ือ ___นายวชิระ  ช่วยชู _____ _______ ___________________อายุ ___ 64___ ปี
อยูบ่า้นเลขท่ี_55/52 ซ.บรมราชชนนี 101 ถนน____  บรมราชชนนี _____ ต าบล/แขวง___ ศาลาธรรมสพน์ __________
อาเภอ/เขต____  _ ทวีวฒันา _________ จงัหวดั__ กรุงเทพมหานคร ___รหสัไปรษณีย_์____ 10170   ___________ หรอื

4. ช่ือ ___ นายกษิภทั  ธนิตธนาคณุ ____________________________ อายุ __ 44___ ปี
อยูบ่า้นเลขท่ี 8/22 ซ.ออ่นนชุ 68 ____ ถนน ______ ________ ต าบล/แขวง____ สวนหลวง ___
อาเภอ/เขต______ สวนหลวง ________จงัหวดั____ กรุงเทพมหานคร_ _ รหสัไปรษณีย_์____ 10250_ _________
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 ในวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด์ เลขที่ 99/1
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง

อากรแสตมป์
20 บาท

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที่______________________________________ 
  วนัท่ี_______________________________________ 

(1) ขา้พเจา้ ______________________________________________________________ สญัชาติ ___________________
อยูบ่า้นเลขท่ี ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอเอสเอน็ โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม __________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ________________ เสยีง ดงันี ้

 หุน้สามญั ___________________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________________  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ ________________________ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________________  เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่)
1. ช่ือ ____________________________________________________________________   อาย ุ__________  ปี

อยูบ่า้นเลขท่ี_____________________ ถนน_______________________ ต าบล/แขวง_____________________________ 
อ าเภอ/เขต______________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรอื

2. ช่ือ ___นางมลฤดี สขุพนัธรชัต_์_____________________________________________   อาย ุ____56____  ปี
อยูบ่า้นเลขท่ี_222/80  หมู5่         _____ถนน__   ราชพฤกษ์-รตันาธิเบศร ์ ต าบล/แขวง____  บางรกันอ้ย               _______ 
อ าเภอ/เขต__         เมือง_      _______ จงัหวดั____นนทบรุ ี  ____ รหสัไปรษณีย_์_____11000_____________ หรอื 

3. ช่ือ ___นายวชิระ  ช่วยชู  _____    _______  ___________________อาย ุ___   64___  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี_55/52 ซ.บรมราชชนนี 101   ถนน____  บรมราชชนนี   _____ ต าบล/แขวง___   ศาลาธรรมสพน ์  __________
อ าเภอ/เขต____  _ ทวีวฒันา  _________ จงัหวดั__    กรุงเทพมหานคร  ___ รหสัไปรษณีย_์____  10170   ___________ หรอื 

 4. ช่ือ ___ นายกษิภทั  ธนิตธนาคณุ                                  ____________________________ อาย ุ__     44___  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี   8/22  ซ.ออ่นนชุ 68     ____ ถนน ______             ________ ต าบล/แขวง____  สวนหลวง     ___
อ าเภอ/เขต______  สวนหลวง   ________ จงัหวดั____ กรุงเทพมหานคร_  _ รหสัไปรษณีย_์____ 10250_            _________ 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขที่ 99/1 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563
  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

อากรแสตมป์
20 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล 
ส าหรับปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบยีนจ านวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 
ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบยีนจ านวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 31,199,996 หุ้น 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

8.1 นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร ์

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

8.2 นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง

(5)การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาเองทกุประการ

ลงช่ือ………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ
(……………………………………………)

ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ
(…………………………………………..…)

ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ
(…………………………………………..…)

ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ
(…………………………………………..…)

หมายเหตุ :
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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8.2 นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 

 เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ

ลงช่ือ………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
  (……………………………………………) 

ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (…………………………………………..…) 

ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (…………………………………………..…) 

ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (…………………………………………..…) 

หมายเหตุ : 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวนัพธุที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

วาระที ่___________ เร่ือง เลอืกตั้งกรรมการ______________________________________________________ 

ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

สิ่งที่สงมาดวย 10������ ��������� ��������� ����� ������� 

 ������������������������������������� ������� ���4

หองมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
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หองมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 
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