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ที่  ASN.00xx/2562 
 5 พฤศจิกำยน 2562 

 

เรือ่ง  ขอเชิญประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 
เรยีน  ทำ่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
สิง่ที่สง่มำดว้ย  1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562  วนัท่ี 11 เมษำยน 2562 
     3. สำรสนเทศรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ประเภทกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน 
     4.  รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

5. ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเขำ้ประชมุ และกำรออกเสยีงลงคะแนน
และกำรนบัผลคะแนนเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

6.   ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้มลูกรรมกำรอิสระท่ีเป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

                              9.   แผนที่ของสถำนที่จดักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
  

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนดวนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งพำโนรำมำ 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขที่ 99/1 ถนน
รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  เพื่อพิจำรณำเรือ่งตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้  

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน 2562 และบริษัทไดจ้ัดท ำ 

รำยงำนกำรประชุมและจัดส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่ว ันประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ 
รวมทัง้ไดจ้ ัดส่งใหแ้ก่หน่วยงำนอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวขอ้งภำยในก ำหนดเวลำ พรอ้มทัง้ เผยแพร่ทำงเว็บไซตข์องบริษัท 
www.asnbroker.co.th  และบริษัทไม่ไดร้บัขอ้เสนอใหท้ ำกำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด  โดยรำยละเอียด
รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562  ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 2 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นวำ่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไดท้ ำกำรบนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบ 

ถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2562   เมื่อวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 ตำมรำยงำนกำรประชมุที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ ำเสนอ 
 

ASN.0072/2562
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การลงมต ิ 
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครัง้ที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวนัที่ 23 กรกฎำคม 2562 ได้

พิจำรณำแผนกลยทุธส์  ำหรบัครึง่หลงัของปี 2562 โดยจะศึกษำกำรประกอบธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีโอกำสไดร้บัสว่น
แบ่งทำงกำรตลำดและอยู่ในอตุสำหกรรมที่มีอตัรำกำรเจริญเติบโตที่สงู ซึ่งหลงัจำกที่ฝ่ำยบริหำรไดว้ิเครำะหค์วำมเป็นไดใ้น
เบือ้งตน้แลว้นั้น พบว่ำธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกับประเภทสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นธุรกิจที่มี
ศกัยภำพในกำรเติบโต ในขณะเดียวกนับรษัิทฯ มีศกัยภำพที่จะประกอบธุรกิจดงักลำ่ว เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีธุรกรรม
กำรเขำ้ลงทนุผำ่นแพลตฟอรม์ไดเ้งิน เพื่อเป็นกำรทดสอบระบบกำรจบัคู ่(Peer to Peer Lending) ของบรษัิท ไดเ้งิน ดอทคอม 
จ ำกดั ก่อนที่จะขยำยผลในทำงธุรกิจใหแ้ก่กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยตอ่ไป ดงันัน้ ฝ่ำยบรหิำรเห็นว่ำหำกบริษัทฯ มีกำรขยำยธุรกิจ
ใหม่ไปยงัธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกับประเภทสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนัน้ จะช่วยสง่เสริมและผลกัดนั
ใหผ้ลประกอบกำรของบรษัิทฯ เติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ดงักลำ่วนัน้ บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในกำร
ด ำเนินกำรซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรเงินลงทุนขัน้ตน้ประมำณ 300 ลำ้นบำท     โดยบริษัทฯ จะด ำเนินธุรกิจใหม่นี ้
(สนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัประเภทสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั) ภำยหลงัจำกที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจ
จำกหนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ต่อมำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวนัที่ 21 สิงหำคม 2562 ฝ่ำยบริหำรได้
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ตำมที่ฝ่ำยบรหิำรไดน้ ำเสนอแผนธุรกิจตอ่ที่ประชมุแลว้นัน้ ท ำใหบ้รษัิทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทนุเพื่อ
ขยำยธุรกิจเพิ่มขึน้  ทำงฝ่ำยบริหำรจึงไดม้ีกำรพิจำรณำแนวทำงกำรระดมทุนวิธีต่ำงๆ เพื่อหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับ
บรษัิทฯ แตด่ว้ยสถำนกำรณใ์นปัจจบุนั ประกอบกบัเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัของบรษัิท เช่น กำรไมเ่คยมีประวตัิสนิเช่ือกบัสถำบนั
กำรเงินใด ไมม่ีหลกัประกนัท่ีเป็นทรพัยส์นิถำวรที่จะใชค้  ำ้ประกนั เป็นตน้ รวมถึงระยะเวลำในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุ ไดท้ ำให้
ไมส่ำมำรถประมำณกำรไดแ้นช่ดัวำ่บรษัิทฯ จะสำมำรถหำแหลง่เงินทนุทัง้กำรขอสนิเช่ือสถำบนักำรเงิน หรอืกำรออกและกำร
เสนอขำยหุน้กูใ้หไ้ดต้รงกบัควำมตอ้งกำรและควำมสำมำรถที่จะปฏิบตัิไดข้องบริษัทฯ ฝ่ำยบริหำรจึงมีแนวควำมคิดว่ำกำร
กูย้ืมเงินจำกบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ นำ่จะเป็นทำงเลอืกในกำรจดัหำเงินทนุที่เหมำะสมที่สดุ ณ ช่วงเวลำนี ้เนื่องจำก
มีตน้ทนุทำงกำรเงินที่ต  ่ำกวำ่และมีเง่ือนไขของกำรกูย้ืมเงินที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทมำกกว่ำกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน
หรอืแหลง่เงินทนุอื่น จึงขอเสนอใหบ้รษัิทกูย้ืมเงินจำกนำยธวชัชยั เลิศรุง่เรอืง ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร และผูบ้ริหำรของ
บรษัิท 

ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรกูย้ืมเงินจำกนำยธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงนี ้เป็นรำยกำรที่อยู่ภำยใต้
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 89/12 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน  ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรเปิดเผย  ขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ก ำหนดใหม้ีที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
แสดงควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำร เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสินใจของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทได้
แตง่ตัง้ บรษัิท พรเีมี่ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี ่เซอรว์ิสเซส จ ำกดั เป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) ในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกบั
กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ส ำหรบัรำยกำรที่บริษัทรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกกรรมกำร เพื่อท ำหนำ้ที่แสดง
ควำมเห็นเก่ียวกบัเรือ่งดงันี ้

(1) ควำมสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรำยกำรตอ่บรษัิทจดทะเบียน  
(2)  ควำมเป็นธรรมของรำคำ และเง่ือนไขของรำยกำร  
(3)  ผูถื้อหุน้ควรลงมติเห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยกบัรำยกำร พรอ้มระบเุหตผุลประกอบ  
(4)  ด ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในบทบำทของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

    ในกำรประชุมครัง้นี ้ฝ่ำยบริหำรได้น ำเสนอรำยละเอียดของกำรเข้ำท ำรำยกำรกู้ยืมเงินจำกนำยธวัชชัย         
เลศิรุง่เรอืง ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ดงัมีรำยละเอียดดงันี ้

วงเงินกูย้ืม : เงินกูย้ืมจ ำนวนไมเ่กิน 300 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบีย้ : อตัรำดอกเบีย้แบบคงที่ (Fixed Rate) รอ้ยละ 6 ตอ่ปี 
ระยะเวลำกำรกูย้ืม : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเบิกใชว้งเงินในแตล่ะครำว 
กำรช ำระดอกเบีย้ : ช ำระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 
กำรช ำระเงินตน้ : ช ำระเงินตน้คืนเมื่อครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
หลกัประกนั : บรษัิทฯ ไมต่อ้งวำงหลกัประกนัและไมม่ีกำรค ำ้ประกนั  
กำรเบิกใชเ้งินกู ้ :  บรษัิทฯ จะทยอยเบิกใชเ้งินกูจ้  ำนวนไมเ่กิน 50 ลำ้นบำท/เดือน  
เง่ือนไขในกรณีผิดนดัช ำระ : บรษัิทฯ ยินยอมใหค้ิดดอกเบีย้ในอตัรำเทำ่กบัรอ้ยละ 15 ตอ่ปี นบัจำกวนัที่

บรษัิทฯ ผิดนดัช ำระหนีห้รอืผิดเง่ือนไขในสญัญำ  
ประเภทรำยกำร  :  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน  

 
1) วัตถุประสงคก์ารท ารายการ 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน         

โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอใบอนุญำตสินเช่ือส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจำกหน่วยงำนที่
ก ำกบัและดแูล ซึง่คำดวำ่จะไดร้บัใบอนญุำตประมำณ เดือนพฤศจิกำยน 2562 
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2) มูลค่ารวมและเกณฑท์ี่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
▪ ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัในคร้ังนี ้
กำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ดอกเบีย้ที่คำดวำ่จะจ่ำย โดยเป็นกำรประมำณกำรกำรเบิกถอน

เงินกูต้ำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว ้รำยละเอียดดงันี ้

งวดที ่
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ต่อปี (%) วันที่เบกิถอนเงนิกู้* วันที่ช าระคนื 

1 50,000,000 6% 1 ธ.ค. 62 30 พ.ย. 65 
2 50,000,000 6% 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 
3 50,000,000 6% 1 ก.พ. 63 31 ม.ค. 66 
4 50,000,000 6% 1 มี.ค. 63 28 ก.พ. 66 
5 50,000,000 6% 1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 66 
6 50,000,000 6% 1 พ.ค. 63 30 เม.ย. 66 

รวมเงนิกู ้ 300,000,000    
รวมดอกเบีย้จ่าย 53,932,831    

หมำยเหต ุ: *อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่เบิกถอนเงินกู ้
มลูคำ่ของขนำดรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในกำรรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงินในครัง้นี ้เทำ่กบั 53,932,831 บำท 
 
การค านวณมูลคา่สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้างอิงงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

รายการ มูลค่า (บาท) 
สนิทรพัยร์วม 316,153,000 
หกั สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (15,010,000) 
หกั สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,462,000) 
หกั หนีส้นิรวม (46,830,000) 

มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 252,851,000 
 
กำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินจำกบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในจ ำนวน 300 ลำ้นบำท ถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยง

กนัตำมประกำศที่เก่ียวขอ้ง โดยมลูคำ่ของขนำดรำยกำรเทำ่กบัจ ำนวน 53.93 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 21.33 ของมลูค่ำ
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุ่มบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมสอบทำนไตรมำสที่ 2 ปี 2562 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 และเมื่อพิจำรณำเกณฑข์องขนำดรำยกำรภำยใตเ้ง่ือนไขในประกำศเรื่องรำยกำรที่เก่ียว
โยงกนั รำยกำรดงักลำ่วมีมลูค่ำเกินกว่ำ 20 ลำ้นบำท ดงันัน้ บรษัิทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรท ำรำยกำร
ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ตอ้งขออนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้ง
แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิกำรเขำ้
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ท ำรำยกำรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ จะเขำ้ท ำรำยกำรภำยหลงัจำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษัิทฯ ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 
27 พฤศจิกำยน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักลำ่ว และภำยหลงัจำกที่บรษัิทฯ ไดร้บัใบอนญุำตสนิเช่ือสว่นบคุคล
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัจำกหนว่ยงำนท่ีก ำกบัและดแูล 

รำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 8/2562  เมื่อวนัที่ 21 สิงหำคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้บรษัิท พรีเมี่ยม 

พลสั แอ๊ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส จ ำกดั  เป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่ใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนั     รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตอ่กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง ตำม
สิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 4 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำถึงเหตผุลและประโยชนส์งูสดุแลว้ มีมติเห็นว่ำกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำง

กำรเงินดงักลำ่ว เป็นรำยกำรที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะไดน้ ำไปใชเ้ป็นเงินทุนและเงินทุน
หมนุเวียนในกำรขยำยธุรกิจตำมแผนธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจำกนี ้ในกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินครัง้นี ้บรษัิทฯ ไดร้บั
อตัรำดอกเบีย้ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้ตลำด ณ ปัจจุบนั    จึงมีมติเห็นชอบกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกนำยธวชัชัย 
เลศิรุง่เรอืง ในวงเงินจ ำนวนไมเ่กิน 300 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี ระยะเวลำกูย้ืม 3 ปี และใหน้ ำเสนอตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิกำรรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงินดงักลำ่ว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุวสิำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ 1/2562 พิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำ 

รำยกำรกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน โดยกำรกูย้ืมเงินจำกนำยธวชัชยั เลศิรุง่เรอืง ในวงเงินจ ำนวนไมเ่กิน 300 ลำ้นบำท 
โดยมีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ตอ่ปี ระยะเวลำกูย้ืม 3 ปี 

 

การลงมติ  
วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำ 

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน และไมน่บัสว่นของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี  
    ทัง้นีใ้นวำระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี ซึง่ถือหุน้จ ำนวน 78,637,100 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.49 ของทนุท่ีช ำระ
แลว้   
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วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 

    ข้อมูลเพิ่มเติม 
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้บนเว็บไซต์ขอ งบริษัท 

http://investor-th.asnbroker.co.th/   และหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีค ำถำมที่ตอ้งกำรใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวำระที่
น  ำเสนอครัง้นี ้สำมำรถจดัสง่ค ำถำมลว่งหนำ้ไดท้ี่เลขำนกุำรบรษัิททำง e-mail : wasana@asnbroker.co.th 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนที่ดงักล่ำว โดยบริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลำ 8.00 น. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีควำมประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้
ผูอ้ื่นเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 8  และเพื่อเป็นกำรรกัษำสิทธิ และ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีควำมประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ
ของบรษัิทเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท
ดงัมีรำยช่ือปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมำดว้ย 7 เพื่อเขำ้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้โดยส่งเอกสำรมำยัง
เลขำนกุำรบริษัท บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 388  อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำม
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ 10400 ก่อนวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562  

ทัง้นี ้บรษัิทใชร้ะบบบำรโ์คด้ ในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพื่อช่วยใหข้ัน้ตอนกำรลงทะเบียนและกำร
ประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอใหท้ำ่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ น ำแบบฟอร์มลงทะเบียน 
ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 1 มำแสดงในวนัประชมุ พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนอื่นๆ ตำมรำยละเอียดที่ระบใุนสิง่ที่สง่มำ
ดว้ย 5 โดยบรษัิทจะด ำเนินกำรประชมุตำมขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ย 6 

อนึง่ บรษัิทไดก้ ำหนดใหว้นัท่ี 15 ตลุำคม 2562   เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขำ้รว่มประชมุ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
                

   (นำยธวชัชยั เลศิรุง่เรอืง) 
                   ประธำนกรรมกำร 
             โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3

สารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงนิของ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2562 ของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยง
กนั โดยมีรายละเอียดการท ารายการดงันี ้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัขึน้ใน

วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว และภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
สนิเช่ือสว่นบคุคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัจากหนว่ยงานทีก่ ากบัและดแูล 

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน : นายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : - ด ารงต าแหนง่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ

- ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวน 56,875,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
43.75 (ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562)

ผู้ รับความช่วยเหลอืทางการเงิน : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและสรุปเงื่อนไขส าคัญ

วงเงินกู้ยืม : เงินกู้ยืมจ านวนไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้แบบคงที่ (Fixed Rate) ร้อยละ 6 ตอ่ปี 
ระยะเวลาการกู้ยืม : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเบิกใช้วงเงินในแตล่ะคราว 
การช าระดอกเบีย้ : ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 
การช าระเงินต้น : ช าระเงินต้นคืนเมื่อครบก าหนดช าระตามสญัญา 
หลกัประกนั : บริษัทฯ ไมต้่องวางหลกัประกนัและไมม่ีการค า้ประกนั 
การเบิกใช้เงินกู้  : บริษัทฯ จะทยอยเบิกใช้เงินกู้จ านวนไมเ่กิน 50 ล้านบาท/เดือน 
เง่ือนไขในกรณีผิดนดัช าระ : บริษัทฯ ยินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราเทา่กบัร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัจากวนัที่

บริษัทฯ ผิดนดัช าระหนีห้รือผิดเง่ือนไขในสญัญา  
ประเภทรายการ : รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
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4) วัตถุประสงค์การท ารายการ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการขอใบอนุญาตสินเช่ือส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
จากหนว่ยงานท่ีก ากบัและดแูล ซึง่คาดวา่จะได้รับใบอนญุาตประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2562 

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ
 ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้

การท ารายการดงักลา่ว สามารถค านวณมลูคา่ดอกเบีย้ที่คาดวา่จะจ่าย โดยเป็นการประมาณการการเบิกถอน
เงินกู้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดงันี ้

งวดที่ จ านวนเงนิ 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ต่อปี (%) 

วันที่เบกิถอนเงนิกู้* วันที่ช าระคนื

1 50,000,000 6% 1 ธ.ค. 62 30 พ.ย. 65 
2 50,000,000 6% 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 
3 50,000,000 6% 1 ก.พ. 63 31 ม.ค. 66 
4 50,000,000 6% 1 มี.ค. 63 28 ก.พ. 66 
5 50,000,000 6% 1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 66 
6 50,000,000 6% 1 พ.ค. 63 30 เม.ย. 66 

รวมเงนิกู้ 300,000,000 
รวมดอกเบีย้จ่าย 53,932,831 
หมายเหต ุ: *อาจมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่เบิกถอนเงินกู้  

มลูคา่ของขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการรับความช่วยเหลอืทางการเงินในครัง้นี ้เทา่กบั 53,932,831 บาท 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการซึ่งเกิดจากบุคคล
เดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

- ไมม่ี -

 ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันทัง้หมด
มลูคา่รวมของขนาดรายการทัง้หมดเทา่กบั 53,932,831 บาท
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การค านวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้างอิงงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

รายการ มูลค่า (บาท) 
สนิทรัพย์รวม 316,153,000 
หกั สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (15,010,000) 
หกั สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,462,000) 
หกั หนีส้นิรวม (46,830,000) 
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 252,851,000 

การรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในจ านวน 300 ล้านบาท ถือเป็นรายการที่เก่ียว
โยงกนัตามประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมลูคา่ของขนาดรายการเทา่กบัจ านวน 53.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.33 
ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุม่บริษัทฯตามงบการเงินรวมสอบทาน      
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้เง่ือนไขใน
ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการดงักลา่วมีมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศเก่ียวกบัการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่ เก่ียวโยง
กนั และจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและลกัษณะและขอบเขตของสว่นได้เสยีของบคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนั มีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ* ลักษณะส่วนได้เสีย 
และ/หรือความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ 

1. นายธวชัชยั        เลศิรุ่งเรือง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
กรรมการ

 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

56,875,100 43.75 

2. นางจารุทรรศ      เลศิรุ่งเรือง  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
 มารดาของของนายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง

19,999,000  15.38 

3. นายเลศิชยั  เลศิรุ่งเรือง  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
 น้องชายนายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง

674,000 0.52 
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รายชื่อ* ลักษณะส่วนได้เสีย 
และ/หรือความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ 

4. นางสาวพชัรา      เลศิรุ่งเรือง  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
 พี่สาวนายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง

593,200 0.46 

5. นางสาวบณุณดา เลศิรุ่งเรือง  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
 น้องสาวนายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง

495,800 0.38 

รวม 78,637,100 60.49 
หมายเหต ุ: *ข้อมลูจากบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 
บคุคลดงักลา่วข้างต้นไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
ในครัง้นี ้ 

7) การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 6 (นายธวชัชัย เลิศรุ่งเรือง) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในท่ีประชุม
คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดงักลา่ว

8) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น
- ไมม่ี -

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและประโยชน์สงูสดุแล้ว 

มีมติเห็นวา่การรับความช่วยเหลอืทางการเงินดงักลา่ว เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพื่อที่
บริษัทฯ จะได้น าไปใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนี ้
ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ ปัจจุบัน 
จึงมีมติเห็นชอบการรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากนายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 300 ล้านบาท 
โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากู้ยืม 3 ปี และให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562         
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการรับความช่วยเหลอืทางการเงินดงักลา่ว 

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างหรือ
งดออกเสยีง
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ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภยั ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัย

โดยตรง โดยมุ่งเน้นการขายประกันภยัรถยนต์เป็นหลกั และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท     
เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ประเภทการจดัการ
ให้มีการประกันภัยโดยตรง และถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากัด            
ซึง่ด าเนินธุรกิจให้บริการจบัคูส่นิเช่ือผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ (Peer to Peer Lending) 

ทุนจดทะเบียน : 65.00 ล้านบาท (ช าระเต็มจ านวนแล้ว) 
(จ านวนหุ้น 130 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท/หุ้น) 

2) ประวัติความเป็นมาและพฒันาการที่ส าคัญ

ปี 2548 : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั ได้จดทะเบียนจดัตัง้มื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 1.5 
ล้านบาท โดยนายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง และนางสาววรรณชนก วารุณประภา เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นนายหน้า
ประกนัวินาศภยัให้กบับริษัทประกนัวินาศภยัตา่งๆ โดยมุง่เน้นขายประกนัภยัรถยนต์เป็นหลกั 

ปี 2550 : ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัทนายหน้าประกนัชีวิตแหง่หนึ่งและเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอเอส
เอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั (“ASNL”) เพื่อด าเนินธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิต 

ปี 2551 : บริษัทฯเพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจาก 1.5 ล้านบาท เป็น 2.0 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯมีคณุสมบตัิ
ทางด้านทุนจดทะเบียนสอดคล้องตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ปี 2554 : บริษัทฯได้ร่วมมือกบับริษัทประกนัวินาศภยัแหง่หนึง่ (Partner) ในการจดัหาและบริหารข้อมลูลกูค้าเพื่อให้
บริษัทน าไปใช้ในการขายประกนัรถยนต์ 

ปี 2556 : ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุม่บริษัทฯดงันี ้
 บริษัทฯมีการซือ้ทรัพย์สินและรับโอนผู้บริหารและพนกังานจากบริษัท เอ -สแควร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

(A2) ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้อง มาเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการ
ของ A2 ได้มีมติที่จะไมป่ระกอบธุรกิจที่แขง่ขนั และ/หรือขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย ใน
เดือนสงิหาคม 2556 โดย A2 ได้หยดุประกอบธุรกิจตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา

 บริษัทฯได้เข้าซือ้หุ้นของ ASNL ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 จากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท าให้
ASNL มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยมีนโยบายให้แตล่ะบริษัทด าเนินธุรกิจคงเดิม กลา่วคือ
บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัประเภทรถยนต์เป็นหลกั และ ASNL จะด าเนิน
ธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิต
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ปี 2558 : บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 5 มิถนุายน 2558 และเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น รวมทัง้ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
2 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาทเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2558 

ปี 2559 :  ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน
65 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 130 ล้านบาท และบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน
50 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 100 ล้านหุ้น สว่นท่ีเหลอืจ านวน 30 ล้านหุ้น เสนอขายให้กบั
ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ด้วยรหสัหลกัทรัพย์ ASN เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559

 บริษัทฯได้จดัตัง้หน่วยธุรกิจ E-Commerce เพื่อพฒันาธุรกิจทางด้านอินชวัร์เทค (Insurtech) เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มประกันออนไลน์แบบครบวงจรโดยใช้ช่ือ
เคร่ืองหมายบริการวา่ “อู้ห”ู หรือ OOHOO เพื่อรุกตลาดประกนัออนไลน์

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2559 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2559 มีมติอนมุตัิการจดัตัง้
บริษัทย่อยอีก 1 บริษัท เพื่อพฒันาธุรกิจทางด้านฟินเทค (Fintech)  คือบริษัท ได้เงิน ดอทคอม
จ ากดั ประกอบกิจการเป็นผู้ ให้บริการจบัคู่ผู้ทีต้องการให้กู้ยืมเงินกบัผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน (Peer to
Peer Lending) ทนุจดทะเบียน 8 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 0.80 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 99.99%

ปี 2560 :  บริษัทฯจดัตัง้บริษัทย่อยคือ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 19 มกราคม
2560

 บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภทกิจการให้บริการ
เทคโนโลยี (Digital Services) ประเภทย่อย บริการทางด้านดิจิทอล (Fintech) จากคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2560

 สญัญาความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภยัแห่งหนึ่งในการจัดหาและบริหารฐานข้อมูลลูกค้า
ร่วมกนัเพื่อให้บริษัทน าไปใช้ขายประกนัภยัรถยนต์ได้สิน้สดุลงเมื่อเดือน มิถนุายน 2560

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั จาก 8 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยาย
งานธุรกิจให้บริการจบัคูส่นิเช่ือ

 ไตรมาสที่ 4/2560 บริษัทฯได้เร่ิมพฒันาแพลตฟอร์มประกนัออนไลน์ส าหรับนายหน้าบคุคล โดยใช้
ช่ือแพลตฟอร์มว่า ASN PROMPT เพื่ออ านวยความสะดวกให้นายหน้าบคุคล ในการเปรียบเทียบ
และซือ้ประกนัภยัผา่นระบบออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ทนัที

ปี 2561 :  บริษัทฯผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
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จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ (British Standard Institute : BSI) เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ได้ให้ความเห็นชอบ

แก่บริษัทส าหรับการขึน้ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อใช้
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในเร่ือง การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
ส าหรับแพลตฟอร์มประกนัออนไลน์ www.oohoo.io ตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม 2561

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
แก่บริษัท ส าหรับการขึน้ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์
ประกนัภยั ส าหรับแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ของนายหน้าบุคคล www.asnprompt.com ตัง้แต่
วนัท่ี 30 สงิหาคม 2561

ปี 2562 :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบัประเภทสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั  และให้
ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบุคคลภายใต้การก ากบัประเภทสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและ/หรือหนว่ยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3) โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท เอเอสเอ็น 
ไลฟ์ จ ากดั และบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดงันี ้
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4) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง  ด าเนินธุรกิจโดย
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภายใต้ใบอนญุาตเลขที่ ว00027/2548 โดยมุ่งเน้นการขาย
ประกนัภยัรถยนต์เป็นหลกั

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ด าเนินธุรกิจโดย
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั (“ASNL”) ภายใต้ใบอนญุาตเลขที่ ช00003/2551

3. ธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Peer to Peer Lending) ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ได้เงิน
ดอทคอม จ ากดั (“ได้เงนิ ดอทคอม”)

ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภยั 

บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั ซึ่งสามารถด าเนินการขายประกนัวินาศภยั
ประเภทตา่งๆ ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มุง่เน้นขายประกนัภยัรถยนต์ โดยสามารถแบง่ประเภทได้ดงันี  ้

 การประกันภยัรถแบบภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
เป็นการประกนัภยัรถที่กฎหมายให้เจ้าของรถซึง่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ต้องจดัให้มีการท าประกนัความเสียหาย

ส าหรับผู้ประสบภยัไว้กบับริษัทประกนัวินาศภยั ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 (เรียก
โดยทัว่ไปวา่ “การท าประกนัภยั พ.ร.บ.”) โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตปุระสบภยัจากรถ
โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอยา่งทนัทว่งที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นคา่ปลงศพ กรณีเสยีชีวิต

2. เป็นหลกัประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาล
ผู้ประสบภยัจากรถ

3. เป็นสวสัดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสยีหายเพราะเหตปุระสบภยัจากรถ
4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้การประกนัภยัเข้ามามีสว่นร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยัและ

ครอบครัว
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โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นนายหน้าขายประกันภยัรถยนต์ภาคบงัคับที่เป็นรถยนต์นัง่ไม่เกิน 7 คน และ
รถบรรทกุน า้หนกัไม่เกิน 3 ตนั (รถบรรทกุสว่นบคุคล) เป็นหลกั ซึ่งมีอตัราเบีย้ประกนัภยัที่คงที่ ในอตัรา 600 บาท 
และ 900 บาทตอ่ปี (ไมร่วมภาษีอากร) ตามล าดบั 

 การประกันภยัรถยนต์แบบภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
เป็นการท าประกนัภยัรถยนต์ด้วยความสมคัรใจของเจ้าของรถ โดยกฎหมายไม่ได้บงัคบัให้เจ้าของรถยนต์

ท าประกนัภยัประเภทนี ้ปัจจบุนั การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจยงัคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยบริษัท
ฯ ด าเนินธุรกิจนายหน้าขายประภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจให้กบัลกูค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถที่มีอายใุช้งานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
เนื่องจากโดยปกติ เจ้าของรถยนต์ที่ได้รับทะเบียนรถยนต์ใหม ่(รถป้ายแดง) จะท ากบับริษัทประกนัวินาศภยัโดยตรงที่
ศนูย์จ าหนา่ยรถยนต์หรือบริษัทผู้ให้บริการเช่าซือ้รถยนต์เป็นผู้จดัหาให้กบัเจ้าของรถยนต์ดงักลา่ว 

 การประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident)
บริษัทฯ เป็นผู้ เสนอขายประกนัอบุตัิเหตแุละประกนัสขุภาพให้กบับริษัทประกนัวินาศภยัแหง่หนึง่ โดยบริษัท

ประกันวินาศภัยจะท าหน้าที่เก็บค่าเบีย้ประกันภยัจากลกูค้าแทนบริษัทฯ และบริษัทฯ จะได้รับค่านายหน้าตาม
สญัญาที่ท าไว้กบับริษัทประกนัวินาศภยัดงักลา่ว 

ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

ASNL ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ด าเนินธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิตประเภทต่างๆ ที่บริษัทประกนัชีวิตซึ่งเป็นคู่ค้าของ  ASNL 
เป็นผู้ก าหนดรูปแบบของกรมธรรม์ที่มีรูปแบบง่าย ไม่ซบัซ้อน และมีเง่ือนไขที่น่าสนใจ เหมาะส าหรับนายหน้าประกนัชีวิตที่
เป็นนิติบุคคลที่ใช้พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตต้องน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื่อขออนญุาตในการออกรูปแบบกรมธรรม์ที่ใช้ใน
การขายผ่านทางโทรศพัท์ก่อนที่จะน าสง่ต่อให้กบั ASNL ใช้อ้างอิงในการขายประกันชีวิตทางโทรศพัท์ โดยปัจจุบนัมีการ
น าเสนอกรมธรรม์ 2 แบบ ดงันี ้
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เป็นประกนัแบบสะสมทรัพย์ที่ก าหนดให้มีการช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นรายปีหรือรายเดือนภายในระยะเวลาการช าระ
เบีย้ประกันภัย และมีระยะเวลาคุ้ มครองตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด และลูกค้าสามารถได้รับเงินคืนตาม
อตัราสว่นท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์จนถึงระยะเวลาสิน้สดุของกรมธรรม์ นอกจากนัน้ ลกูค้ายงัมีทางเลือกประกนัสขุภาพ
เพิ่มเติมหรือประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล

 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) และประกันสุขภาพ
เป็นแผนประกนัอบุตัิเหต ุที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ลกูค้าประสบอบุตัิเหตเุทา่นัน้ พร้อมทัง้ชดเชยคา่รักษาพยาบาล
ให้กบัลกูค้า และแผนประกนัสขุภาพ
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ธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Peer to Peer Lending) 

ได้เงิน ดอทคอม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นตวักลางในการจับคู่ระหว่าง ผู้ที่สนใจให้กู้ ยืมเงิน 
(“ผู้ให้กู้ ”) และผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ ยืมเงิน (“ผู้ขอกู้ ”) ในลกัษณะของการเป็นช่องทางการสนับสนุนและให้ข้อมูลที่
เก่ียวข้องในการท าธุรกรรม โดยผู้ ให้กู้ และผู้ ขอกู้ ที่มีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวจะต้องสมัครใช้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending) ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.daingern.com ซึง่ปัจจบุนัเปิดให้บริการส าหรับผู้ขอกู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินในลกัษณะสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั ประเภท
จ าน าทะเบียนรถยนต์เทา่นัน้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งของผู้ให้กู้และได้เงิน ดอทคอม 

โดย ได้เงิน ดอทคอม จะรับพิจารณารถยนต์สว่นบคุคลทกุประเภท ท่ีมีอายไุมเ่กิน 15 ปี นบัจากวนัท่ีที่จดทะเบียนกบั
กรมขนสง่ทางบก ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ รถรับจ้าง และรถเช่านัน้ไมส่ามารถน ามาขอสินเช่ือได้ ผู้ขอสินเช่ือต้องมี
อายรุะหว่าง 21-65 ปี และมีช่ือเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ิรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ส าหรับรถยนต์ท่ีอยู่ในสญัญาเช่าซือ้ และ
รถยนต์ที่ยงัคงมีภาระผกูพนั จะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 70% ของจ านวนงวด การอนมุตัิ
หรือไมอ่นมุตัิและจ านวนวงเงินขึน้อยูก่บัการประเมินความเสีย่งของผู้ขอกู้ยืม เช่น อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมลูที่เก่ียวข้อง
อื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมลูรถยนต์ที่น ามาจ าน าทะเบียน เช่น ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ สภาพรถ เป็นต้น ทัง้นีเ้ง่ือนไขการอนมุตัิยงัคง
เป็นไปตามที่ ได้เงิน ดอทคอม ก าหนด ในสว่นพืน้ท่ีการให้บริการนัน้ ครอบคลมุพืน้ท่ีเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และพืน้ที่ในเขต
ต่างจังหวดั โดยในปี 2562 ได้เงิน ดอทคอม ได้เปิดให้บริการส าหรับผู้ขอกู้ ท่ีต้องการกู้ ยืมเงินครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ
ทัง้หมด 66 จงัหวดั 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือน ปี 2562 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือน ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการ 
1. รายได้ค่านายหน้า

- ประกนัวินาศภยั 95.43 58.03% 73.46 52.74% 61.48 44.46% 32.72 41.64% 
- ประกนัชีวิต 30.23 18.38% 26.9 19.31% 20.38 14.74% 10.61 13.50% 

รวมรายได้ค่านายหน้า 125.66 76.41% 100.36 72.05% 81.86 59.20% 43.33 55.15% 

2. รายได้ค่าบริการอื่น
- ประกนัวินาศภยั 34.79 21.15% 30.60 21.97% 28.91 20.91% 14.02 17.84% 
- ประกนัชีวิต 1.03 0.63% 0.49 0.35% 0.36 0.26% 0.17 0.22% 

- บริการแพลตฟอร์ม1/ 2.33 1.67% 10.46 7.56% 8.72 11.10% 
รวมรายได้ค่าบริการอื่น 35.82 21.78% 33.42 23.99% 39.73 28.73% 22.91 29.16% 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 161.48 98.19% 133.78 96.04% 121.59 87.93% 66.24 84.31% 

รายได้อื่น 2/ 2.98 1.81% 5.51 3.96% 16.69 12.07% 12.33 15.69% 
รายได้รวม 164.46 100.00% 139.29 100.00% 138.28 100.00% 78.57 100.00% 

หมายเหต ุ1/ รายได้คา่บริการแพลตฟอร์ม เป็นรายได้คา่ธรรมเนียมการให้บริการสินเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคลจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั 
2/ รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไรจากการเปรียบเทียบมลูคา่ยตุิธรรมเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุในธุรกิจให้บริการสินเชื่อระหว่าง
บคุคลกบับคุคล รายได้คา่ธรรมเนียมยกเลิกประกนั ดอกเบีย้รับ และรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น 
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5) ผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก
รายช่ือผ้ถืูอห้นุของบริษัทฯ และสดัสว่นการถือห้นุสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 กลุม่นาย ธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง 

1.1 นาย ธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง 56,875,100 43.75 
1.2 นาง จารุทรรศ เลศิรุ่งเรือง 19,999,000 15.38 
รวมกลุม่นาย ธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง 76,874,100 59.13 

2 นางสาว วรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.15 
3 นาย ลทัธสทิธ์ิ เลาหศิริวงศ์ 4,850,000 3.73 
4 นาย ธวชัชยั ชีวานนท์ 3,275,000 2.52 
5 นาย โกมล จีระวฒันสขุ 1,537,300 1.18 
6 นาย สรุชยั เอี่ยมอารยวิทย์ 1,400,000 1.08 
7 นางสาว อรณิชา สวุฒันพิมพ์ 1,360,000 1.05 
8 นาย ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 1,202,700 0.93 
9 นายสดุสุติ อุน่แสงจนัทร์ 1,080,000 0.83 
10 นาย วสรรณ์ อนรัุกษ์วงศ์ศรี 1,000,000 0.77 

รวมผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรก 110,979,100 85.37 
11 ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 19,020,900 14.63 

รวม 130,000,000 100.00 
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6) คณะกรรมการบริษัท
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นาย ธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง ประธานกรรมการ 
2 นางสาว วรรณชนก วารุณประภา กรรมการ 
3 นางสาว พชัรินทร์ ธรรมแงะ กรรมการ 
4 นาง มลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นาย วชิระ ช่วยช ู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6 นาย สดุสุติ อุน่แสงจนัทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7 นาย กษิภทั ธนิตธนาคณุ กรรมการอิสระ 

7) ผู้บริหารบริษัท

รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นาย ธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 

รักษาการ ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2 นางสาว วรรณชนก วารุณประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบตัิการ / 

รักษาการ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
3 นางสาว พชัรินทร์ ธรรมแงะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบญัชีและการเงิน / 

รักษาการ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4 นางสาว สภุาพร เจริญทวีทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายขาย 1 
5 นางสาว สรุกานต์ แสงนาค ผู้จดัการฝ่ายขาย 2 
6 นางสาว นสุรา กลิน่แก่นจนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายบริการลกูค้า 
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8) ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน

ฐานะทางการเงนิ

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 57.43 19.75% 60.13 22.04% 50.78 17.58% 31.64 10.01% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 11.76 4.04% 16.07 5.89% 16.27 5.63% 29.34 9.28% 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า 166.87 57.39% 82.64 30.30%  -   0.00%  -   0.00% 
รายได้คา่นายหน้าค้างรับและลกูหนีอ้ื่น 24.63 8.47% 20.60 7.55% 24.40 8.45% 31.29 9.90% 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สว่นท่ีถึงก าหนด
รับคืนภายในหนึง่ปี  -   0.00% 17.25 6.32% 53.43 18.50% 64.06 20.26% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1.81 0.62% 3.96 1.45% 2.72 0.94% 2.59 0.82% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 262.50 90.28% 200.64 73.55% 147.60 51.12% 158.93 50.27% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 3.94 1.36% 4.09 1.50% 3.94 1.36% 4.04 1.28% 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่
ถึงก าหนดรับคืนภายในหนึง่ปี  -   0.00% 36.13 13.25% 104.16 36.07% 120.36 38.07% 

สว่นปรับปรุงอาคารเช่า และอปุกรณ์ 9.63 3.31% 14.08 5.16% 12.78 4.43% 11.84 3.74% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 8.50 2.92% 12.26 4.49% 13.96 4.83% 15.01 4.75% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.17 1.09% 1.53 0.56% 2.05 0.71% 1.46 0.46% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 3.02 1.04% 4.04 1.48% 4.26 1.48% 4.52 1.43% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28.27 9.72% 72.14 26.45% 141.15 48.88% 157.23 49.73% 
รวมสินทรัพย์ 290.77 100.00% 272.77 100.00% 288.75 100.00% 316.15 100.00% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หนีส้ินหมุนเวียน 
เจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจ้าหนีอ้ื่น 16.46 5.66% 21.88 8.02% 20.02 6.93% 34.47 10.90% 
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการอื่น รับ
ลว่งหน้า 14.04 4.83% 5.74 2.10% 5.00 1.73% - 0.00% 

ส ารองคา่เผ่ือการยกเลกิกรมธรรม์ 0.00% 0.00% 0.04 0.01% 1.19 0.38% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.66 0.23% - 0.00% 2.63 0.91% 2.04 0.64% 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1.95 0.67% 1.21 0.44% 1.31 0.45% 1.31 0.42% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 33.12 11.39% 28.83 10.57% 29.00 10.04% 39.01 12.34% 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.19 1.10% 3.80 1.39% 4.56 1.58% 5.36 1.70% 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.42 0.14% 0.97 0.35% 1.88 0.65% 2.46 0.78% 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3.61 1.24% 4.76 1.75% 6.44 2.23% 7.82 2.47% 
รวมหนีส้ิน 36.73 12.63% 33.59 12.31% 35.43 12.27% 46.83 14.81% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
 หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท 65.00 22.35% 65.00 23.83% 65.00 22.51% 65.00 20.56% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท 65.00 22.35% 65.00 23.83% 65.00 22.51% 65.00 20.56% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 159.01 54.69% 159.01 58.29% 159.01 55.07% 159.01 50.29% 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนั 0.12 0.04% 0.12 0.04% 0.12 0.04% 0.12 0.04% 

ก าไรสะสม 
 จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 2.55 0.88% 3.31 1.21% 4.71 1.63% 4.71 1.49% 
 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 27.36 9.41% 11.74 4.30% 24.47 8.47% 40.48 12.80% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 254.03 87.37% 239.18 87.69% 253.31 87.73% 269.32 85.19% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 290.77 100.00% 272.77 100.00% 288.75 100.00% 316.15 100.00% 

38



สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 - 2561 ของกลุม่บริษัทฯ มีจ านวน 290.77 ล้านบาท 272.77 ล้านบาท และ 288.75 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจ านวน 18.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.19 เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 
2559 ปัจจยัหลกัมาจากการการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าเพื่อน ามาลงทนุในฐานะผู้ให้กู้  โดยใช้บริการจบัคูส่นิเช่ือของ
บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั ในธุรกิจการให้บริการสนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคล และในปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 15.97 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.86 เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวท่ีเพิ่มขึน้ โดย
เงินส าหรับการให้กู้ยืมระยะยาวสว่นหนึง่มาจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า สง่ผลให้มียอดเพิ่มขึน้สทุธิ 21.56 ล้าน
บาท และมีรายได้ค่านายหน้าค้างรับและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 3.81 ล้านบาท รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้จ านวน 
1.70 ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 316.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 27.41 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.49 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปัจจัยหลกัมาจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้ 26.84 
ล้านบาท 

หนีส้ิน 

หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2559 - 2561 ของกลุม่บริษัทฯ มีจ านวน 36.73 ล้านบาท 33.59 ล้านบาท และ 35.43 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจ านวน 3.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.55 เมื่อเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2559ปัจจยั
หลกัมาจากรายการเจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัและเจ้าหนีอ้ื่น รวมถึงรายการรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการอื่นรับลว่งหน้า โดยทัง้ 
2 รายการลดลงสทุธิ 2.89 ล้านบาท และในปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 1.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.48 เมื่อเทียบกบัหนีส้นิ
รวม ณ สิน้ปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 2.63 ล้านบาท หนีส้ินหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 0.91 ล้านบาท 
ในขณะท่ีเจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 1.86 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมจ านวน 46.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 11.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 32.16 เมื่อเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปัจจยัหลกัมาจาก 1) เจ้าหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 
14.45 ล้านบาท 2) รายได้คา่นายหน้ารับลว่งหน้าลดลง 5.00 ล้านบาท แต่มีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการยกเลิกกรมธรรม์ เพิ่มขึน้ 
1.15 ล้านบาท เนื่องจากปรับวิธีการรับรู้รายได้โดยแสดงตามมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับหลงัหกัประมาณการยกเลิกกรมธรรม์และ
สว่นลด 

39



ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 - 2561 ของกลุม่บริษัทฯ มีจ านวน 254.03 ล้านบาท 239.18 ล้านบาท และ 253.31 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจ านวน 14.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.85 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้
ปี 2559 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล และในปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 14.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.91 
เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 เกิดจากการที่กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิปี 2561 จ านวน 22.13 ล้านบาท และกลุม่
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 7.99 ล้านบาท โดยยงัคงท าให้มีก าไรสะสมเพิ่มขึน้ จ านวน 14.13 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 269.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16.01 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561 ซึง่เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิงวด 6 เดือน ปี 2562 

 ผลการด าเนินงาน

งบก าไรขาดทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือน ปี 2562 
(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายได้ค่าบริการ 

 รายได้คา่นายหน้า 125.66 76.41% 100.36 72.05% 81.86 59.20% 43.33 55.15% 
 รายได้คา่บริการอื่น 35.82 21.78% 33.42 24.00% 39.73 28.73% 22.91 29.15% 
รายได้อื่น 

 ดอกเบีย้รับ - 0.00% 2.44 1.75% 15.35 11.10% 11.70 14.89% 
 อื่นๆ 2.98 1.81% 3.06 2.20% 1.34 0.97% 0.63 0.81% 
รวมรายได้ 164.46 100.00% 139.29 100.00% 138.28 100.00% 78.57 100.00% 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการให้บริการ 95.66 58.17% 81.59 58.58% 64.47 46.62% 33.97 43.24% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 34.01 20.68% 45.29 32.52% 44.54 32.21% 24.18 30.78% 
รวมค่าใช้จ่าย 129.67 78.85% 126.88 91.10% 109.01 78.83% 58.16 74.02% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 34.79 21.15% 12.40 8.90% 29.27 21.17% 20.42 25.98% 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6.95) -4.23% (3.67) -2.63% (7.14) -5.17% (4.41) -5.61% 
ก าไรส าหรับปี 27.84 16.93% 8.74 6.27% 22.13 16.00% 16.01 20.38% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -
สทุธิจากภาษีเงินได้ 

0.18 0.11% 0.41 0.29% - 0.00% - 0.00% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 28.02 17.04% 9.14 6.56% 22.13 16.00% 16.01 20.38% 
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รายได้ 

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 – 2561 จ านวน 164.46 ล้านบาท 139.29 ล้านบาท และ 138.28 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจ านวน 25.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.31 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมในปี 2559 ปัจจยั
หลกัมาจากการลดลงของรายได้คา่นายหน้าจ านวน 25.30 ล้านบาท โดยสว่นหนึง่เป็นการลดลงของรายได้คา่นายหน้าจากการ
ขายประกันภยัรถยนต์ จ านวน 21.97 ล้านบาท จากการยกเลิกสญัญาโครงการขายประกันภยัรถยนต์ร่วมกับบริษัทประกัน
วินาศภยัแบบเฉพาะเจาะจงแหง่หนึง่ โดยมีผลตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2560 และอีกสว่นหนึง่เป็นการลดลงของรายได้คา่นายหน้า
จากการขายประกนัชีวิต จ านวน 3.33 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายงานในปี 2560 ต ่ากว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกนั และ
อตัราสว่นคา่นายหน้าประกนัชีวิตที่ลดลงจากคูค้่ารายใหมล่ดลง อีกทัง้ รายได้คา่บริการอื่นของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 2.40 
ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงในสว่นของคา่บริการจากการขายประกนัรถยนต์ และประกนัชีวิตจ านวน 4.19 ล้านบาท 
และ 0.54 ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีมีรายได้คา่ธรรมเนียมจากการให้บริการสนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคลจาก บริษัท ได้
เงิน ดอทคอม จ ากดั เพิ่มขึน้จ านวน 2.33 ล้านบาท 

ส าหรับรายได้รวมในปี 2561 ลดลงจ านวน 1.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมในปี 2560 
ปัจจยัหลกัมาจากรายได้ค่านายหน้าลดลงจ านวน 18.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.43 โดยเป็นการลดลงของรายได้ค่า
นายหน้าจากการขายประกนัภยัรถยนต์ จ านวน 11.98 ล้านบาท และจากการลดลงของรายได้คา่นายหน้าประกนัชีวิต จ านวน 
6.52 ล้านบาท เนื่องจากโครงการขายประกนัภยัรถยนต์ร่วมกบับริษัทประกนัวินาศภยัแบบเฉพาะเจาะจงแหง่หนึง่ลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการอื่นเพิ่มขึน้มาทดแทน จ านวน 6.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.87 
ปัจจยัหลกัมาจากรายได้คา่บริการแพลตฟอร์ม ซึง่เป็นการให้บริการสนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคลจากบริษัท ได้เงิน ดอทคอม 
จ ากดั ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 8.13 ล้านบาท นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีรายได้อื่นเพิ่มขึน้อีกจ านวน 11.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 203.15 ปัจจยัหลกัมาจากการรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงินลงทนุในธุรกิจให้บริการสนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคล สง่ผล
ให้รายได้รวมในปี 2561 ลดลงเป็นจ านวนที่ไมม่ากนกั 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 78.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 13.39 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.55 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561 ปัจจยัหลกัมาจากรายได้จากธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการ
ให้บริการจบัคูส่นิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคลจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั ที่เพิ่มขึน้ จ านวน 4.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 129.91 รายได้ธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัที่เพิ่มขึน้ จ านวน 2.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.77 เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ของยอดขายประกนัวินาศภยัในโครงการที่ใช้ฐานข้อมลูของบริษัทฯเอง และรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้จ านวน 6.19 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 100.65 โดยเป็นผลจากการรับรู้รายได้ดอกเบีย้เงินลงทนุในธุรกิจให้บริการสนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคล 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2559 - 2561 จ านวน 95.66 ล้านบาท 81.59 ล้านบาท และ 
64.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 58.58 และ 46.62 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจ านวน 14.07 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 14.71 และในปี 2561 ลดลงจ านวน 17.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.99 เมื่อเทียบกบัต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2559 และ 2560 ตามล าดบั ปัจจยัหลกัของการลดลงมาจากประสิทธิภาพในการควบคมุการ
เพิ่มจ านวนพนกังานขาย และการติดตามยอดขายเฉลีย่ตอ่พนกังานขายรายบคุคลของบริษัทฯ 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการให้บริการจ านวน 33.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 43.24 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จ านวน 1.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.09 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561ปัจจยั
หลกัมาจากต้นทนุคา่ Commission Agent ที่สงูขึน้ ซึง่มาจากช่องทาง ASN Prompt จ านวน 1.76 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 - 2561 จ านวน 34.01 ล้านบาท 45.29 ล้านบาท และ 44.54 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.68 32.52 และ 32.21 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 11.28 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.18 เมื่อเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 ปัจจัยหลกัมาจากค่าพฒันาระบบ อปุกรณ์และพืน้ที่ 
จ านวน 5.97 ล้านบาท การปรับปรุงรายการรายได้คา่บริการอื่นเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 3.20 ล้านบาท ในไตรมาส
ที่ 3/2560 ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงเฉพาะครัง้เดียว และจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานเพื่อสนบัสนนุธุรกิจการให้บริการ
สนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคล และการปรับฐานเงินเดือนรายปี สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายพนกังานเพิ่มขึน้ 1.26 ล้านบาท 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 ลดลงจ านวน 0.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.65 เมื่อเทียบกบัคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารในปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากคา่ใช้จ่ายคา่วิชาชีพ คา่ที่ปรึกษา และคา่ใช้จ่ายอื่นที่ลดลง 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 24.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 
ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จ านวน 2.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.12 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561 ปัจจยัหลกัมาจาก
คา่ใช้จ่ายพนกังานเพื่อรองรับในธุรกิจให้บริการจบัคู่สินเช่ือระหว่างบคุคลกบับุคคล และค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ได้
เงิน ดอทคอม เพิ่มขึน้จ านวน 1.19  ล้านบาท และ 0.82 ล้านบาท ตามล าดบั รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ  20 ปี ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับ
คา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั จ านวน 0.40 ล้านบาท 
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ก าไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในปี 2559 - 2561 จ านวน 27.84 ล้านบาท 8.74 ล้านบาท และ 22.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 16.93 6.27 และ 16.00 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจ านวน 19.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.61 
เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิในปี 2559 ปัจจยัหลกัมาจากรายได้ค่านายหน้าที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่
เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุธุรกิจการให้บริการสนิเช่ือระหวา่งบคุคลกบับคุคล และรายการปรับปรุงเฉพาะครัง้เดียว 

ส าหรับก าไรสทุธิในปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 13.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 153.25 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิในปี 
2560 ปัจจยัหลกัมาจากการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการให้บริการ รายได้คา่ธรรมเนียมจากการให้บริการสนิเช่ือระหวา่ง
บคุคลกบับุคคลจาก ได้เงิน ดอทคอม และรายได้อื่นจากการรับรู้รายได้ดอกเบีย้เงินลงทนุในธุรกิจให้บริการสินเช่ือระหว่าง
บคุคลกบับคุคลที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 16.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.38 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จ านวน 7.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 95.85 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561 ปัจจยัหลกัมาจากรายได้ที่ปรับตวั
เพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 

 สภาพคล่อง

งบกระแสเงนิสด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือน 
ปี 2562 

(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 27.21 3.04 12.23 (0.59) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (181.72) 23.65 (13.59) (18.54) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 161.51 (24.00) (7.99) 0.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ น้ 
(ลดลง) สุทธิ 

7.00 2.69 (9.35) (19.13) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 50.43 57.43 60.13 50.78 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 57.43 60.13 50.78 31.64 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 50.43 ล้านบาท โดยมีกระแสเงิน
สดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 27.21 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 181.72 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า จ านวน 170.00 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 161.51 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 180.00 ล้าน
บาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 11.00 ล้านบาท สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 
จ านวน 57.43 ล้านบาท 
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ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 57.43 ล้านบาท โดยมีกระแสเงิน
สดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3.04 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 23.65 ล้าน
บาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า จ านวน 117.60 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดใช้ไป
เพ่ือเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว จ านวน 64.92 ล้านบาท รวมถึงการซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า จ านวน 31.00 ล้านบาท 
และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 24.00 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด จ านวน 60.13 ล้านบาท 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 60.13 ล้านบาท โดยมีกระแสเงิน
สดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 12.23 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 13.59 ล้าน
บาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปส าหรับการให้กู้ยืมระยะยาว จ านวน 192.18 ล้านบาท ในขณะที่มีการรับช าระคืนเงินให้
กู้ยืมระยะยาว จ านวน 87.28 ล้านบาท รวมถึงมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า จ านวน  83.02 ล้านบาท 
และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 7.99 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด จ านวน 50.78 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 50.78 ล้านบาท 
โดยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 0.59 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 
18.54 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการให้กู้ยืมระยะยาว จ านวน 152.84 ล้านบาท  ในขณะที่มีการรับช าระคืน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว จ านวน 125.90 ล้านบาท และมีดอกเบีย้รับ จ านวน 11.42 ล้านบาท ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ  ไม่มีกระแสเงิน
สดสทุธิในกิจกรรมจดัหาเงิน สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด จ านวน 31.64 ล้านบาท 
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9) รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ประเภท
การจดัการให้มีการประกนัภยัโดยตรง 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จ ากดั ด า เนิ นธุ ร กิจ ใ ห้บ ริการจับคู่ สิ น เ ช่ื อผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (Peer to Peer 
Lending) 

บริษัทยอ่ย 

นาย ธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง -  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
เจ้าหน้าที่บริหาร  และประธาน
กรรมการ

 ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ สัดส่วน
ร้อยละ 43.75

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก าหนดราคา 
2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 
รายได้คา่บริหารจดัการ - - 1.5 2.2 ราคาตามสญัญา 
รายได้คา่บริการอปุกรณ์ส านกังาน - - 0.1 0.4 ราคาตามสญัญา 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการพืน้ท่ี - - 0.2 0.2 ราคาตามสญัญา 
คา่ธรรมเนียมนายหน้า - - 0.2 0.1 อตัราตามสญัญา 
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(หนว่ย: ล้านบาท) 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก าหนดราคา 
2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกิจกบับริษัทยอ่ย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 
รายได้คา่บริหารจดัการ - - 3.2 4.3 ราคาตามสญัญา 
รายได้คา่บริการอปุกรณ์ส านกังาน - - 0.3 0.7 ราคาตามสญัญา 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการพืน้ท่ี - - 0.4 0.4 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 3.0 5.0 อตัราที่ประกาศจา่ย 
คา่ธรรมเนียมนายหน้า - - 0.4 0.2 อตัราตามสญัญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 และวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) 
รายได้คา่นายหน้าค้างรับและลกูหนีอ้ื่น -  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
บริษัทยอ่ย - - 3,567 1,046 

เจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจ้าหนีอ้ื่น -  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
บริษัทยอ่ย - - 2,108 1,629 
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั (กรรมการของบริษัทฯ) 17,594 3,077 17,594 3,077 

รวมเจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจ้าหนีอ้ื่น - 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 17,594 3,077 19,702 4,706 

46



คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 2,115 3,032 4,441 6,086 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 220 202 413 413 
รวม 2,335 3,234 4,854 6,499 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 __________________________ 

  (นางสาววรรณชนก วารุณประภา) 
         กรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ในการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562   

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

 
ก.  การมอบฉันทะ 

บริษัทไดจ้ดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่า
จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบรษัิทก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทน 

การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
• ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
• ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะ

เขา้ประชมุ 
 
ข.   การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอ่นเข้าประชุม 

บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรบัลงทะเบียน  ตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ            
หอ้งพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขที่ 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
1. การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

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

หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ 
2. การเขา้ประชมุโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.1  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1) 
- แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติด  

อากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ 

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

2.2  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (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 
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (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 7  โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ 
มายงัเลขานกุารบริษัท บรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 388  อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 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 เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมต ิเวน้แตก่รณีที่ผูถื้อหุน้ไดท้ าเครือ่งหมายในหนงัสอืมอบฉนัทะไวแ้ลว้วา่ประสงคจ์ะลง
มติไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงประการใด ซึง่บรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมติ
ในแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้ 

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

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม และของผูถื้อหุน้        

ที่มอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่บรษัิทบนัทึกไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุมที่ออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนใน
แตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ข้อบังคับของบริษัทในสว่นที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 
 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรือ่ง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผู้
ถือหุน้อื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

         ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

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

ทั้งนี  ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่ นใดตามที่
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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามา รถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่
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ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(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) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(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 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุน้  
 
1. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต ์
อาย ุ             55 ปี 
ต าแหน่ง         กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
           รองประธานกรรมการบรษัิท 
ที่อยู ่          222/80 หมูท่ี่ 5   

ถนนราชพฤกษ-์รตันาธิเบศร ์
ต าบลบางรกันอ้ย  อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรุ ี11000 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไมม่ี 
 
 
2. นายสุดุสติ  อุน่แสงจนัทร ์                   
อาย ุ          55 ปี 
ต าแหน่ง         กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

รองประธานกรรมการบรษัิท 
ที่อยู ่          20  ซอยเพชรเกษม 25/2 

ถนนเพชรเกษม 
แขวงปากคลองภาษีเจรญิ เขตภาษีเจรญิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไมม่ี 
 
 
3. นายวชิระ  ช่วยช ู
อาย ุ             62 ปี 
ต าแหน่ง         กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู ่          55/52 ซอยบรมราชชนนี 101 

ถนนบรมราชชนน ี
แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีฒันา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10170 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไมม่ี 
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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 ุ____55____  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี_222/80 หมูท่ี่ 5__________ ถนน__ราชพฤกษ์-รตันาธิเบศร ์    ต าบล/แขวง____บางรกันอ้ย________________ 

    อ าเภอ/เขต__        เมืองนนทบรุ_ี_______ จงัหวดั____นนทบรุ_ี__________ รหสัไปรษณีย_์_____11000_____________ หรอื 
 3. ช่ือ ___นายวชิระ  ช่วยช_ู____________________________________________________อาย ุ____62____  ปี 

   อยูบ่า้นเลขท่ี_55/52 ซ.บรมราชชนนี 101  ถนน_____ บรมราชชนนี______ ต าบล/แขวง____ศาลาธรรมสพน_์_________ 
    อ าเภอ/เขต____  _ทวีวฒันา_________ จงัหวดั__    กรุงเทพมหานคร ___ รหสัไปรษณีย_์_____10170_____________ หรอื 

 4. ช่ือ ___นายสดุสุติ  อุน่แสงจนัทร_์_______________________________________________ อาย ุ__   55____  ปี 
   อยูบ่า้นเลขท่ี  20 ซ.เพชรเกษม 25/2____ ถนน______เพชรเกษม________ ต าบล/แขวง____ปากคลองภาษีเจรญิ______ 

    อ าเภอ/เขต______ภาษีเจรญิ________ จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร____ รหสัไปรษณีย_์_____10160_______________  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์
เลขที ่99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ดว้ย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 

           (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
 
 
 
 
 

   

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 3  เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
                   ลงช่ือ………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
                      (……………………………………………) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                          (…………………………………………..…) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      (…………………………………………..…) 
 
                   ลงช่ือ……………………………………….....… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      (…………………………………………..…) 
   
  หมายเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม ่
 สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า 
 ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2562 ในวนัพธุที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพาโนรามา 2 ชัน้ 14  โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด ์ เลขที ่99/1 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
วาระที่ ___________ เร่ือง______________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

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

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

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

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

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

 เห็นดว้ย       ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
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2562

หองพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562


