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เรื่อง  ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 
เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส่ิงที่ส่งมำดว้ย  1. แบบแจง้กำรประชมุ 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 วนัท่ี 7 เมษำยน 2564 
     3. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี) 
                                    ในรูปแบบ QR Code 
     4.   ประวตัิกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระปี 2565 และไดร้บักำรเสนอใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง   
                                     กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

5.   ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอชื่อประจ ำปี 2565 
6. ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเขำ้ประชมุ และกำรออกเสียงลงคะแนน

และกำรนบัผลคะแนนเสียงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
7.   ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้มลูกรรมกำรอิสระที่เป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉันทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
9.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

                            10.   แผนที่ของสถำนที่จดักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
  

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนดวันประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2565 ในวันที่  6 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรดงัต่อไปนี ้  

 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที ่7 เมษายน 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทไดจ้ัดให้มีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564   เมื่อวนัที่ 7 เมษำยน 2564  และบริษัทได้จัดท ำ 

รำยงำนกำรประชุมและจัดส่งให้ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่ว ันประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น 
ประจ ำปี 2564 รวมทั้งไดจ้ัดส่งให้แก่หน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องภำยในก ำหนดเวลำ พรอ้มทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
บริษัท www.asnbroker.co.th  และบริษัทไม่ไดร้ ับข ้อเสนอให้ท ำกำรแก ้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด  โดย
รำยละเอียดรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวไดท้ ำกำรบนัทึกขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบ 

ถ้วนแลว้จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565  เมื่อวนัท่ี 7 เมษำยน 2564 ตำมรำยงำนกำรประชมุที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดน้ ำเสนอ 
 

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บรษิัทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 มีรำยละเอียดดงัที่ 

ปรำกฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี) ของบริษัท ที่ไดจ้ัดส่งไป
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 รบัทรำบผลกำร 

ด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของบรษิัทในรอบปี 2564 ดงักล่ำว 
 

การลงมติ  
วำระนีไ้ม่ตอ้งไดร้บักำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ 
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว  

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112  แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั  พ.ศ.2535   และตำมขอ้บงัคบัของ 

บรษิัท ขอ้ 39. คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรท ำงบกำรเงิน ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ของบรษิัท เสนอต่อท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิ โดยงบกำรเงิน ประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแลว้ ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบรษิัทมีระบบกำร 

ควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอที่ท  ำใหม้ั่นใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงถกูตอ้งตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและ
ทนัเวลำเพื่อเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตดัสินใจลงทนุ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิงบ 

กำรเงินประจ ำปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท และ
ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแลว้ 
 

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลส าหรับปี 2564  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 45 ก ำหนด 

ใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี จนกว่ำทนุส ำรอง
จะมีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10  ของทนุจดทะเบียน     โดยในปัจจบุนับรษิัทฯ ไดม้ีทนุส ำรองไวแ้ลว้เป็นเงินจ ำนวน 6,534,000 บำท 
(หกลำ้นหำ้แสนสำมหมื่นส่ีพนับำท) และบรษิัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิของปี 2564 ไวเ้ป็นทนุส ำรองอีกจ ำนวนเงนิ 550,000 บำท 
(หำ้แสนหำ้หมื่นบำท)  ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยรวมเป็นเงินจ ำนวน 7,084,000 บำท (เจ็ดลำ้นแปดหมื่นส่ี
พนับำท) หรือรอ้ยละ 7.57 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจำกนี ้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทไดก้ ำหนดว่ำในกรณีที่บรษิัทไม่มีเหตจุ ำเป็นอื่นใด บรษิัทและ 
บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลงัจำกหกั
ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลแลว้ในแต่ละปีและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและ
บรษิัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ในปี 2564 บรษิัทมีผลก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดต้ำมงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเป็น จ ำนวน 10,623,178  บำท  
(สิบลำ้นหกแสนสองหมื่นสำมพันหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบแปดบำท) คิดเป็นก ำไรต่อหุน้เท่ำกับ 0.06  บำทต่อหุน้ และบริษัทมีก ำไร
สะสมจ ำนวน 37,615,917 บำท (สำมสิบเจ็ดลำ้นหกแสนหนึ่งหมื่นหำ้พันเกำ้รอ้ยสิบเจ็ดบำท) บริษัทจึงสำมำรถพิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ำมนยัของมำตรำ 115  แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ที่ 44  ซึ่งไดก้ ำหนดใหห้ำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้บ่ง
ตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน ซึ่งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจำกผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 และก ำไรสะสม ท ำให้บริษัทมี
ควำมสำมำรถที่จ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้  

คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้ีมติน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงิน 
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  และจำกก ำไรสะสม  โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.0801 บำท 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 15,000,000 บำท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัท 
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำดงันี ้
รำยละเอียดกำรจ่ำยปันผล (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)  ปี 2564 ปี 2563 
ก ำไรสทุธิ  (บำท) 10,623,178 6,240,997 
ก ำไรสะสม  (บำท) 37,615,917 44,876,670 
ก ำไรต่อหุน้* 0.06 0.03 
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท : หุน้) 0.0801 0.11 
-เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท : หุน้) - - 
-เงินปันผลประจ ำปี (บำท : หุน้) 0.0801 - 
-หุน้ปันผล (บำท : หุน้) - 0.11 
รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 15,000,000.00 17,333,331.33 
อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 133.33 370.37 

 

    หมำยเหตุ :   อตัรำกำรจ่ำยปันผลเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
                         หลงัหกัภำษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี  
                  * ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบัปี (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั 
    
    ทัง้นี ้สิทธิในกำรรบัปันผลยงัมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี 2565 หำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ คณะกรรมกำร
บริษัทก ำหนดใหว้ันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรรบัปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนำคม 2565 และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษำยน 2565  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
                 คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  พิจำรณำอนมุตัิกำร 
กำรจดัสรรก ำไรสทุธิเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2564 และก ำไรสะสม  ตำมรำย 
ละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 
 

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 25 หุน้ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธขิองบริษัท ขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบียน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
    ตำมมำตรำ 140 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหบ้ริษัทลดทุนจดทะเบียนได้
โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนที่จ ำหน่ำยไม่ไดห้รือที่ยงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำย โดยกำรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 12.50 บำท แบ่งออกเป็น 25 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ส่งผลใหจ้ำกทุนจด
ทะเบียนเดิม 93,599,989 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 93,599,976.50 บำท โดยวิธีตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนที่คงเหลือจำก
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กำรจดัสรรหุน้ปันผลตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 25 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
                 คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิกำร 
ลดทนุจดทะเบียนจ ำนวน 25 หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน  
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 
  
  การลงมติ  

วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ 
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

กรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 17 ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีผูถื้อหุน้ ใหก้รรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดใน
คณะกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกล้
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสำม และกรรมกำรผูพ้น้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกได ้

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 นี ้กรรมกำรที่จะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอัตรำหนึ่งใน
สำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด คิดเป็นจ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ 
1. นำงสำววรรณชนก   วำรุณประภำ     กรรมกำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นปฏิบตัิกำรธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคล 
2. นำงสำวพชัรนิทร ์     ธรรมแงะ     กรรมกำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นบญัชแีละกำรเงิน 

กระบวนกำรคัดเลือกผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไม่ไดผ่้ำนคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่องจำกปัจจุบนั
บรษิัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำมบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้ำนกระบวนกำรกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบ
ระมดัระวงัของคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ว่ำมีคณุสมบตัิที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยพิจำรณำถึงโครงสรำ้ง
ของคณะกรรมกำร และควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity policy) คุณสมบัติในฐำนะ

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 93,599,976.50  บำท   (เกำ้สิบสำมลำ้นหำ้แสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเจ็ดสิบหกบำทหำ้สิบสตำงค)์ 

 แบ่งออกเป็น   187,199,953   หุน้ (รอ้ยแปดสิบเจ็ดลำ้นหน่ึงแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยหำ้สิบสำมหุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ               0.50   บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุน้สำมญั    187,199,953   หุน้ (รอ้ยแปดสิบเจ็ดลำ้นหน่ึงแสนเกำ้หม่ืนเกำ้พนัเกำ้รอ้ยหำ้สิบสำมหุน้) 

 หุน้บรุิมสิทธิ                    -     หุน้ (          -             ) 
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กรรมกำรในดำ้นต่ำงๆ โดยควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ ผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมทัง้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นทัง้ในส่วนของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หลกัเกณฑต์ำมกฎหมำย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้  เห็นว่ำกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวลว้นแต่เป็น 
ผูท้รงคณุวฒุิ มีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นธุรกิจของบรษิัท และที่ผ่ำนมำไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรของ
บริษัทไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่ จะไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่ง ดังนั้น 
คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  อนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออก
ตำมวำระดงัรำยนำมขำ้งตน้ ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ดงัรำยละเอียดประวตัิของทัง้  2 ท่ำน ปรำกฏตำม 
ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4  

อนึ่ง บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่มคีณุสมบตัิเหมำะสม  เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำคดัเลือก 
เป็นกรรมกำรของบรษิัทเป็นกำรล่วงหนำ้ตัง้แตว่นัที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2565 ผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท
และระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอรำยชื่อผูข้อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิัท 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2565 แต่งตัง้กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง ดงันี ้
 

1. นำงสำววรรณชนก  วำรุณประภำ   เสนอใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นปฏิบตัิกำรธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคล 

 

2. นำงสำวพชัรนิทร ์   ธรรมแงะ    เสนอใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำร/ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นบญัชแีละกำรเงิน 

 

การลงมต ิ
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผู้ถือหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

หลกัเกณฑก์ำรเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 16. 
 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
    ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้
ก ำหนดให ้กรรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิัท โดยใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ดังกล่ำว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดร้่วมกันพิจำรณำโครงสรำ้งค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทใหส้อดคลอ้งกับหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ซึ่งค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงไดก้ับตลำด และบริษัทจดทะเบี ยนที่มี
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ขนำดใกลเ้คียงกันเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไวก้ับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2565 ซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในอตัรำเท่ำกบัปี 2564 โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือน โดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นดงันี ้
 

ขอ้มลูเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทและกรรมกำรชดุยอ่ย 
 

 

ทัง้นี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือน เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะพนกังำน
แลว้ และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนในทกุคณะที่ด  ำรงต ำแหน่ง 
ในส่วนของกรรมกำรนัน้ จะไดร้บัค่ำตอบแทนเฉพำะในฐำนะกรรมกำรบริษัทเท่ำนัน้  แมว้่ำกรรมกำรรำยนัน้จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อยดว้ยก็ตำม 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำ

อนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 
 

การลงมต ิ
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2565 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้

ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบรษิัททกุปี  
ความคิดเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ชิญส ำนักงำนสอบบัญชีชั้นน ำ 3 รำยเข้ำร่วมเสนอ

บริกำรสอบบญัชีใหแ้ก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ จำกผล
กำรปฏิบตัิงำน ประสบกำรณ ์ควำมพรอ้มของบคุลำกร กำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนเป็นท่ียอมรบั ตลอดจนควำมเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี และอตัรำค่ำสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีเสนอมำ  

ต ำแหน่ง เงินคำ่ตอบแทน 
          ปี 2565 ปีที่เสนอ 

เงินคำ่ตอบแทน 
ปี 2564 

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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คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2565 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัทในปี 2565 ดงันี ้

จำกเดิม เปล่ียนเป็น 
บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 

นำงสำวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5874 หรือ 

นำงสำวอรวรรณ  ชณุหกิจไพศำล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 6105 หรือ 

นำยศภุชยั  ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3930 หรือ 

นำยชำญชยั  สกลุเกิดสิน 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 6827 หรือ 

นำยณฐัวฒุิ  สนัติเพ็ชร 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5730 

นำยโชคชยั  งำมวฒุิกลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9728 

 
โดยขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอชื่อแต่งตัง้ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5 
 
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตรำยอืน่ของส ำนกังำนท ำหนำ้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิของบรษิัทฯ แทน
ผูส้อบบญัชีดงักล่ำว ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ เป็นผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนัน้ไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท /บรษิัท
ย่อย/ผูบ้รหิำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัทฯ 

นอกจำกนี ้กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2565 นัน้ เป็นผูส้อบบญัชีรำยใหม่ที่ไดร้บักำรเสนอแต่งตัง้เป็นปีแรก สอดคลอ้งกับเกณฑก์ำร
หมนุเวียนผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ในส่วนค่ำตอบแทนผูส้อบบัญชีนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำถึงภำระหนำ้ที่ในกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงินของบรษิัทแลว้ เห็นควรก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบับรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงิน
ไม่เกิน 2,350,000 บำท ลดลงจำกปี 2564 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

 
 
 

 
 หมำยเหต ุ * ค่ำสอบบญัชีขำ้งตน้ ไม่รวมค่ำบริกำรอื่นๆ และไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม 

รำยกำร ปี 2565 ปี 2564 
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 647,000 บำท 690,000 บำท 
ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 1,703,000 บำท 1,940,000 บำท 

รวม 2,350,000 บำท 2,630,000 บำท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำแลว้ เห็นสมควร เสนอใหท้ี่

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี   จ ำกัด โดย
ก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี ้เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท
ในปี 2565 

1.  นำงสำวอรวรรณ ชณุหกิจไพศำล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 6105 หรือ 
2.  นำยชำญชยั    สกลุเกิดสิน    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 6827 หรือ 
3. นำยโชคชยั   งำมวฒุิกลุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 9728  

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบับริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2565  เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บำท ตำมขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนไดใ้หบ้ริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั แทนได ้

 

การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติดว้ยเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

    ข้อมูลเพิ่มเติม 
บรษิัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชมุไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัท http://investor-

th.asnbroker.co.th/ และท่ำนผูถื้อหุน้สำมำรถสแกน QR Code ที่ปรำกฏบนแบบแจง้กำรประชมุ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1) ผ่ำนทำง
ระบบสมำรท์โฟน เพื่อดำวนโ์หลดแบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี)  หำก
ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมที่ตอ้งกำรใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอครัง้นี ้  สำมำรถจดัส่งค ำถำมล่วงหนำ้
ไดท้ี่เลขำนกุำรบรษิัททำง e-mail : companysecretary@asnbroker.co.th 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมตำมวัน  เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยบริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุ้น
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลำ 8.00 น. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีควำมประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9 และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ และ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระ
ของบริษัทเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 (COVID-19) 
ดว้ยควำมห่วงใยและควำมปลอดภัยของท่ำน ขอควำมร่วมมือท่ำนผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมกำรอิสระของบริษัทดงัมี
รำยชื่อและขอ้มลูของกรรมกำรผูร้บัมอบฉนัทะปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8 เพื่อเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุน้ได ้โดยส่งเอกสำรมำยงัเลขำนุกำรบรษิัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกัด (มหำชน)   เลขที่ 388  อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 
16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ 10400 ก่อนวนัท่ี 1 เมษำยน 2565  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   กรรมการบรหิาร 
ชื่อ – นามสกุล        นางสาววรรณชนก  วารุณประภา 
ต าแหน่ง          กรรมการ /  

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ 
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคล 

อาย ุ              48 ปี 
สัญชาต ิ          ไทย 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง        5 มิถนุายน 2558 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     6 ปี 10 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้: 9 ปี 10 เดือน   

การศึกษา 
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
    Shenandoah University, Virginia ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 110/2014 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board Matters and Trends รุน่ 6/2018 

ประสบการณท์ างาน  
ปี 2564 – ปัจจบุนั    รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคล  

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2560 – ปัจจบุนั    กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตักิาร 

บรษิัท ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตักิาร 

บรษิัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ  

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2562 – 2564    รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ  

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2558 – 2562    รองกรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2544 – 2562    กรรมการ และผูจ้ดัการทั่วไป 

บรษิัท เอ-สแควร ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
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ปี 2543 – 2560    กรรมการ 

บรษิัท 43เค จ ากดั 
ปี 2542 – 2548    ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

บรษิัท ไทยแซ็ท จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบรษิัทจดทะเบียนอื่น:                    ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
• ในบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีนอื่น:            มี 2 บรษิัท 

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้ 
• ในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ:    ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564:   26,496,000 หุน้   
                                                                                                             (14.15%) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:                ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม ปี 2564 

• ประชมุคณะกรรมการบรษิัท:             8/8 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:          ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   กรรมการบรหิาร 
ชื่อ – นามสกุล        นางสาวพชัรนิทร ์ ธรรมแงะ 
ต าแหน่ง          กรรมการ / 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ดา้นบญัชีและการเงิน 

อาย ุ              39 ปี 
สัญชาต ิ          ไทย 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง        9 มกราคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     3 ปี 3 เดือน 
เม่ือรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้: 6 ปี 3 เดือน   

การศึกษา 
• ปรญิญาโท สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 156/2019 

ประสบการณท์ างาน  
ปี 2562 – ปัจจบุนั    รองประธานเจา้ที่บรหิารดา้นบญัชีและการเงิน  

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2562 – ปัจจบุนั    กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นบญัชีและการเงนิ 

บรษิัท ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 
ปี 2562 – ปัจจบุนั    กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นบญัชีและการเงนิ 

บรษิัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั 
ปี 2562 – ปัจจบุนั    กรรมการ  

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2561 – 2562    ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2558 – 2561    เจา้หนา้ที่บญัชีอาวโุส 

บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2554 – 2558    เจา้หนา้ที่บญัชี 

บรษิัท เมโทรซิสเตม็ส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบรษิัทจดทะเบียนอื่น:                    ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
• ในบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีนอื่น:            มี 2 บรษิัท 

โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้ 
• ในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ:    ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 
การถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564:   2,500 หุน้   
                                                                                                             (0.001%) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:                ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม ปี 2564 

• ประชมุคณะกรรมการบรษิัท:             8/8 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:          ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2565 
(จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) 

 
1. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล 
 
 
 
 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่       6105 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโทดา้นการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรีดา้นการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณท์ างาน - เป็นหุน้ส่วน (Audit Partner) และด ารงต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสอบบญัชีและการ

ใหค้วามเชื่อมั่นอื่นของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ประกอบวิชาชีพตัง้แต่ปี 2541 
- มีประสบการณท์ างานสอบบญัชีมาเป็นเวลามากกว่า 24 ปี โดยมีประสบการณด์า้น

การตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัท
จ ากัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการสอบบัญชีส าหรบัอุตสาหกรรม
หลายแขนง 
อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทางการเงิน เคมีภัณฑแ์ละพลาสติก เหล็กและ
อะไหล่รถยนต ์ยา อาหารและเครื่องดื่ม เป็นตน้ ดว้ยประสบการณก์ารท างานกับเค
พีเอ็มจี ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นส านักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ระยะเวลา 5 ปี มีประสบการณก์ารท างานร่วมกับเคพีเอ็มจีและผูส้อบบญัชีอื่นๆ ใน
หลายประเทศ เพื่อตรวจสอบงบการเงนิ รวมถึงใหค้  าปรกึษาแก่บรษิัทขา้มชาติในการ
ซือ้ธุรกิจและบริษัทที่ท  าการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน 

 
 
 
 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่      6827 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโทดา้นการบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรีดา้นการบญัชี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณท์ างาน - เป็นหุน้ส่วน (Audit Partner) ของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แต่ปี 2543 
- มีประสบการณท์ างานสอบบญัชีมาเป็นเวลามากกว่า 22 ปี โดยมีประสบการณด์า้น

การตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัท
จ ากัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการสอบบัญชีส าหรบัอุตสาหกรรม
หลายแขนง 
อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทางการเงิน ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และ
บริการพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี ้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบการด ารง
เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC) การควบคมุภายใน และโครงการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับประกัน (insurance due diligence projects) รวมถึง
โครงการตรวจสอบพิเศษ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากภัยพิบัติน ้าท่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  และมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลมุถึง มาตรฐานการบญัชีไทย(TAS) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล 
 
 
 
 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่      9728 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกจิ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรีดา้นการบรหิารธุรกิจ (ภาษาองักฤษ)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์ างาน - เป็นหุน้ส่วน (Audit Partner) และด ารงต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายงานสอบบญัชีกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ประกอบวิชาชีพตัง้แต่ปี 2548 
- มีประสบการณท์ างานสอบบญัชีมาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี โดยมีประสบการณด์า้น

การตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัท
จ ากัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการสอบบัญชีส าหรบัอุตสาหกรรม
หลายแขนง 
อาทิ  ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทางการเงิน  ประกันภัย  อิ เล็กทรอนิกส ์
อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร เป็นต้น 
นอกจากนี ้ ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึง มาตรฐานการบัญชีไทย(TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  หลกัการบญัชีที่
ไดร้บัการยอมรบัโดยทั่วไป (US GAAP) ขอ้บังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพ่ือผลสัมฤทธิ์ด้านการ
ตรวจสอบบญัชีแบบบรูณาการ 

 
ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีทัง้ 3 รายที่ไดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
 

ค าชีแ้จงวธิีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565   
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่6 เมษายน 2564 
 

ก.  การมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่า

จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการท่ีบรษิัทก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทน 

การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผู้มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
• ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าหนงัสือมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะจะ

เขา้ประชมุ 
 

ข.   การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอ่นเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรบัลงทะเบียน  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ            

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

- แบบแจง้การประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 
- บตัรประจ าตวั ฉบบัจรงิ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ  

หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 
2. การเขา้ประชมุโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.1  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบแจง้การประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 
- แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติด  

อากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ 

หรือหนงัสือเดินทาง ซึ่งผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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- บัตรประจ าตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

2.2  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
- แบบแจง้การประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 
- แบบหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่

เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตรา
ส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

- บัตรประจ าตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

2.3  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
- แบบแจง้การประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 
- แบบหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั

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

เก่ียวขอ้ง แสดงชื่อ สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และรายชื่อและอ านาจของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งผู้
มีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

- บัตรประจ าตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

- ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึ่งมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลง
นามรบัรองค าแปลถกูตอ้ง 

ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้ตาม
ความประสงค์ของผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อ
พรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบชุื่อกรรมการอิสระตามขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8  โดยเลือกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานขา้งตน้ 
มายงัเลขานกุารบรษิัท บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 388  อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 หรือส่งมอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 
 

ค.   การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
ประธานท่ีประชมุจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเขา้สู่วาระ

การประชมุ 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 
• หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกการลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียงในบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม  และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่น าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่ไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชุมมีมติใหอ้นุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์หอ้นุมตัิตามที่
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีที่ผูถื้อหุน้ไดท้ าเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้ว่าประสงคจ์ะลง
มติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบรษิัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมติ
ในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้น
หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก  และน าคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับ
การออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม และของผูถื้อหุน้        

ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่บรษิัทบนัทึกไวล่้วงหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุมที่ออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯจะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าใด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

ข้อบังคับของบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุน้ 
 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม      
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้จ านวนไม่
นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุหตผุล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 36. กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1)        รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2)        พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3)        พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4)        พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5)        พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6)        พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7)        กิจการอื่นๆ 
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 ส่ิงที่มาด้วย 8 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระทีเ่ป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุน้  
 
1. นายสุดุสติ  อุน่แสงจนัทร ์
อาย ุ               57 ปี 
ต าแหน่ง           ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ทีอ่ยู่            20  ซอยเพชรเกษม 25/2 ถนนเพชรเกษม 

แขวงปากคลองภาษีเจรญิ เขตภาษีเจรญิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา   ไม่มี 
 

2. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต ์
อาย ุ               57 ปี 
ต าแหน่ง           รองประธานกรรมการ        
                   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทีอ่ยู่            222/80 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤษ-์รตันาธิเบศร ์

ต าบลบางรกันอ้ย  อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรุี 11000 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีพ่ิจารณา  ไม่มี 
 

3. นายวชิระ  ช่วยช ู
อาย ุ               65 ปี 
ต าแหน่ง           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ทีอ่ยู่            55/52 ซอยบรมราชชนนี 101 

ถนนบรมราชชนน ี
แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10170 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีพ่ิจารณา  ไม่มี 
 

4. นายกษภิัท  ธนิตธนาคุณ 
อาย ุ            45 ปี 
ต าแหน่ง           กรรมการอิสระ 
ทีอ่ยู่            8/22 ซอยอ่อนนชุ 68 
                                                        แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10250 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีพ่ิจารณา  ไม่มี 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
                      เขียนที่______________________________________ 

                     วนัท่ี_______________________________________ 
(1) ขา้พเจา้ ______________________________________________________________ สญัชาติ ___________________ 

อยู่บา้นเลขท่ี ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
     โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม __________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ________________ เสียง ดงันี ้

      หุน้สามญั ___________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________  เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ ________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________________  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 1. ชื่อ ____________________________________________________________________   อาย ุ__________  ปี 

   อยู่บา้นเลขท่ี_____________________ ถนน_______________________ ต าบล/แขวง_____________________________ 
    อ าเภอ/เขต______________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรือ 

 2. ชื่อ ___นายสดุสิุต  อุ่นแสงจนัทร_์_____________________________________________   อาย ุ____57____  ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี_20 ซ.เพชรเกษม 25/2  ____ถนน__   เพชรเกษม                    ต าบล/แขวง____  ปากคลองภาษีเจรญิ  _______ 

    อ าเภอ/เขต__         ภาษีเจรญิ   _______ จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร____ รหสัไปรษณีย_์_____10160_____________ หรือ 
 3. ชื่อ ___นางมลฤดี สขุพนัธรชัต_์_____________________________________________   อาย ุ____57____  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี_222/80  หมู่5            _____ถนน__   ราชพฤกษ์-รตันาธิเบศร ์ ต าบล/แขวง____  บางรกันอ้ย               _______ 
    อ าเภอ/เขต__         เมือง_      _______ จงัหวดั____นนทบรุี              ____ รหสัไปรษณีย_์_____11000_____________ หรือ 

 4. ชื่อ ___นายวชิระ  ช่วยช ู              _____    _______                        ___________________อาย ุ___   65___  ปี 
   อยู่บา้นเลขท่ี_55/52 ซ.บรมราชชนนี 101   ถนน____  บรมราชชนนี   _____ ต าบล/แขวง___   ศาลาธรรมสพน ์  __________

    อ าเภอ/เขต____  _ ทวีวฒันา  _________ จงัหวดั__    กรุงเทพมหานคร  ___ รหสัไปรษณีย_์____  10170   ___________ หรือ 
 5. ชื่อ ___ นายกษิภทั  ธนิตธนาคณุ                                  ____________________________ อาย ุ__     45___  ปี 

   อยู่บา้นเลขท่ี   8/22  ซ.อ่อนนชุ 68     ____ ถนน ______             ________ ต าบล/แขวง____  สวนหลวง                       ___
    อ าเภอ/เขต______  สวนหลวง   ________ จงัหวดั____ กรุงเทพมหานคร_  _ รหสัไปรษณีย_์____ 10250_            _________  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขที่ 99/1 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
                    ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่7 เมษายน 2564 

           (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  
    ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล 
ส าหรับปี 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 25 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธขิองบริษทั 
ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

6.1 นางสาววรรณชนก วารุณประภา 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

6.2 นางสาวพัชรินทร ์ธรรมแงะ 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2565 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิม่เติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

                   ลงชื่อ………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
                      (……………………………………………) 
 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                          (…………………………………………..…) 
 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      (…………………………………………..…) 
 

                   ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      (…………………………………………..…) 
   
 
  หมายเหตุ : 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
 สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า 
 ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัพธุที่ 6 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งมรกต ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่___________ เร่ือง______________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

 วาระที ่___________ เร่ือง เลอืกตั้งกรรมการ______________________________________________________ 
        
       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

       ชื่อกรรมการ _____________________________________________ 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
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สิ่งที่สงมาดวย 10������ ��������� ��������� ����� ������� 

 ������������������������������������� ������� ���5

หองมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 
 


