หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 น.

ณ หองพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน เวลา 8.00 น.
บริษัทขอ “งดแจกของชำรวยในงานประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท”

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สารบัญ
หน้ำ
2

• หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
• แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมำแสดงในวันประชุม)
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 1)
โปรดดูเอกสำรอีกฉบับหนึง่
• สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 2)
8
• สำรสนเทศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 3)
24
• รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 4)
โปรดดูเอกสำรอีกฉบับหนึง่
• คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม และ
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 5)
48
• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 6)
51
• ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนในกำรรับมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 7)
53
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 8)
55
• แผนที่ของสถำนที่จดั กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(สิง่ ที่สง่ มำด้วย 9)
58
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ที่ ASN.0072/2562
ASN.00xx/2562

5 พฤศจิกำยน 2562

เรือ่ ง
ขอเชิญประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เรียน
ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สิง่ ที่สง่ มำด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 วันที่ 11 เมษำยน 2562
3. สำรสนเทศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
4. รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
5. คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน
และกำรนับผลคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนในกำรรับมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
9. แผนที่ของสถำนที่จดั กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 เพื่อพิจำรณำเรือ่ งต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทได้จัดให้มี กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 และบริษัทได้จัดทำ
รำยงำนกำรประชุม และจัด ส่ง ให้ต ลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยภำยใน 14 วัน นับ แต่ว ัน ประชุม สำมัญ ผู ถ้ ื อ หุ น้
รวมทั ง้ ได้จ ัด ส่ง ให้แ ก่ห น่ว ยงำนอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ ย วข้อ งภำยในก ำหนดเวลำ พร้อ มทั ง้ เผยแพร่ท ำงเว็ บ ไซต์ข องบริษ ั ท
www.asnbroker.co.th และบริษั ท ไม่ได้ร บั ข้อ เสนอให้ทำกำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุม แต่อ ย่ำ งใด โดยรำยละเอีย ด
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้ทำกำรบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบ
ถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม วิสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 ตำมรำยงำนกำรประชุมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้นำเสนอ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ทในกำรประชุม ครัง้ ที่ 6/2562 ประชุม เมื่ อวันที่ 23 กรกฎำคม 2562 ได้
พิจำรณำแผนกลยุทธ์สำหรับครึง่ หลังของปี 2562 โดยจะศึกษำกำรประกอบธุรกิจใหม่เป็ นธุรกิจที่บริษัทฯ มีโอกำสได้รบั ส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดและอยู่ในอุตสำหกรรมที่มีอตั รำกำรเจริญ เติบโตที่สงู ซึ่งหลังจำกที่ฝ่ำยบริหำรได้วิเครำะห์ควำมเป็ นได้ใน
เบื อ้ งต้น แล้วนั้น พบว่ำธุรกิ จสินเชื่ อส่วนบุคคลภำยใต้ก ำรกำกับ ประเภทสินเชื่ อที่มีท ะเบียนรถเป็ นประกัน เป็ นธุรกิ จที่ มี
ศักยภำพในกำรเติบโต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีศกั ยภำพที่จะประกอบธุรกิจดังกล่ำว เนื่อ งจำกที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีธุรกรรม
กำรเข้ำลงทุนผ่ำนแพลตฟอร์มได้เงิน เพื่อเป็ นกำรทดสอบระบบกำรจับคู่ (Peer to Peer Lending) ของบริษัท ได้เงิน ดอทคอม
จำกัด ก่อนที่จะขยำยผลในทำงธุรกิจให้แก่กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยต่อไป ดังนัน้ ฝ่ ำยบริหำรเห็นว่ำหำกบริษัทฯ มีกำรขยำยธุรกิจ
ใหม่ไปยังธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกันนัน้ จะช่วยส่งเสริมและผลักดัน
ให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ดงั กล่ำวนัน้ บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินทุนในกำร
ดำเนิ นกำรซึ่ง ฝ่ ำยบริหำรได้ประมำณกำรเงิ นลงทุนขัน้ ต้น ประมำณ 300 ล้ำนบำท โดยบริษั ทฯ จะดำเนิ นธุรกิ จใหม่นี ้
(สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน) ภำยหลังจำกที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
จำกหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบ
ต่อมำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2562 ฝ่ ำยบริหำรได้
ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำตำมที่ฝ่ำยบริหำรได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อที่ประชุมแล้วนัน้ ทำให้บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินทุนเพื่อ
ขยำยธุรกิ จเพิ่มขึน้ ทำงฝ่ ำยบริหำรจึงได้มีกำรพิจำรณำแนวทำงกำรระดมทุนวิธีต่ำงๆ เพื่อหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับ
บริษัทฯ แต่ดว้ ยสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั ประกอบกับเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท เช่น กำรไม่เคยมีประวัติสนิ เชื่อกับสถำบัน
กำรเงินใด ไม่มีหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สนิ ถำวรที่จะใช้คำ้ ประกัน เป็ นต้น รวมถึงระยะเวลำในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน ได้ทำให้
ไม่สำมำรถประมำณกำรได้แน่ชดั ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถหำแหล่งเงินทุนทัง้ กำรขอสินเชื่อสถำบันกำรเงิน หรือกำรออกและกำร
เสนอขำยหุน้ กูใ้ ห้ได้ตรงกับควำมต้องกำรและควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิได้ของบริษัทฯ ฝ่ ำยบริหำรจึงมีแนวควำมคิดว่ำกำร
กูย้ ืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ น่ำจะเป็ นทำงเลือกในกำรจัดหำเงินทุนที่เหมำะสมที่สดุ ณ ช่วงเวลำนี ้ เนื่องจำก
มีตน้ ทุนทำงกำรเงินที่ต่ำกว่ำและมีเงื่ อนไขของกำรกูย้ ืมเงินที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัทมำกกว่ำกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
หรือแหล่งเงินทุนอื่น จึงขอเสนอให้บริษัทกูย้ ืมเงินจำกนำยธวัชชัย เลิศรุ ง่ เรือง ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของ
บริษัท
ในกำรเข้ำทำรำยกำรกูย้ ืมเงินจำกนำยธวัชชัย เลิศรุ ่ งเรือง ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงนี ้ เป็ นรำยกำรที่อยู่ภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 89/12 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิ ดเผย ข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296

3

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้
แต่งตัง้ บริษัท พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) ในกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับรำยกำรที่บริษัทรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกกรรมกำร เพื่อทำหน้ำที่แสดง
ควำมเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งดังนี ้
(1) ควำมสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรำยกำรต่อบริษัทจดทะเบียน
(2) ควำมเป็ นธรรมของรำคำ และเงื่อนไขของรำยกำร
(3) ผูถ้ ือหุน้ ควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรำยกำร พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
(4) ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรในบทบำทของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
ในกำรประชุม ครัง้ นี ้ ฝ่ ำยบริห ำรได้น ำเสนอรำยละเอี ย ดของกำรเข้ำท ำรำยกำรกู้ยื ม เงิ น จำกนำยธวัช ชัย
เลิศรุง่ เรือง ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังมีรำยละเอียดดังนี ้
วงเงินกูย้ ืม
: เงินกูย้ ืมจำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบีย้

: อัตรำดอกเบีย้ แบบคงที่ (Fixed Rate) ร้อยละ 6 ต่อปี

ระยะเวลำกำรกูย้ ืม

: 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เบิกใช้วงเงินในแต่ละครำว

กำรชำระดอกเบีย้

: ชำระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน

กำรชำระเงินต้น

: ชำระเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดชำระตำมสัญญำ

หลักประกัน

: บริษัทฯ ไม่ตอ้ งวำงหลักประกันและไม่มีกำรคำ้ ประกัน

กำรเบิกใช้เงินกู้

: บริษัทฯ จะทยอยเบิกใช้เงินกูจ้ ำนวนไม่เกิน 50 ล้ำนบำท/เดือน

เงื่อนไขในกรณีผิดนัดชำระ

: บริษัทฯ ยินยอมให้คิดดอกเบีย้ ในอัตรำเท่ำกับร้อยละ 15 ต่อปี นับจำกวันที่
บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนีห้ รือผิดเงื่อนไขในสัญญำ

ประเภทรำยกำร

: รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

1) วัตถุประสงค์การทารายการ
เพื่อใช้เป็ นเงิน ทุนและเงิน ทุนหมุน เวียนในกำรประกอบธุรกิ จสินเชื่ อส่วนบุคคลที่มีทะเบี ยนรถเป็ นประกัน
โดยปั จจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรขอใบอนุญำตสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็ นประกันจำกหน่วยงำนที่
กำกับและดูแล ซึง่ คำดว่ำจะได้รบั ใบอนุญำตประมำณ เดือนพฤศจิกำยน 2562
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2) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
▪ ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้
กำรทำรำยกำรดังกล่ำว สำมำรถคำนวณมูลค่ำดอกเบีย้ ที่คำดว่ำจะจ่ำย โดยเป็ นกำรประมำณกำรกำรเบิกถอน
เงินกูต้ ำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ รำยละเอียดดังนี ้
จานวนเงิน
อัตราดอกเบีย้
งวดที่
วันที่เบิกถอนเงินกู้*
วันที่ชาระคืน
(บาท)
ต่อปี (%)
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

รวมเงินกู้
รวมดอกเบีย้ จ่าย

300,000,000
53,932,831

หมำยเหตุ : *อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่เบิกถอนเงินกู้
มูลค่ำของขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในครัง้ นี ้ เท่ำกับ 53,932,831 บำท

การคานวณมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้างอิงงบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการ
มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์รวม
316,153,000
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(15,010,000)
หัก สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
(1,462,000)
หัก หนีส้ นิ รวม
(46,830,000)
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
252,851,000
กำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในจำนวน 300 ล้ำนบำท ถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่ำของขนำดรำยกำรเท่ำกับจำนวน 53.93 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.33 ของมูลค่ำ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุ่มบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมสอบทำนไตรมำสที่ 2 ปี 2562
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 และเมื่อพิจำรณำเกณฑ์ของขนำดรำยกำรภำยใต้เงื่อนไขในประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน รำยกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่ตอ้ งเปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรทำรำยกำร
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องขออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้อง
แต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิกำรเข้ำ
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ทำรำยกำรด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น ้อ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสีย งทั้งหมดของผู้ถือ หุ้น ที่ ม ำประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน ไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
บริษัทฯ จะเข้ำทำรำยกำรภำยหลังจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่
27 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว และภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้รบั ใบอนุญำตสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่มีทะเบียนรถเป็ นประกันจำกหน่วยงำนที่กำกับและดูแล
รำยละเอียดปรำกฏตำมสำรสนเทศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 3
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท พรีเมี่ยม
พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อทำหน้ำที่ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง ตำม
สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 4
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงเหตุผลและประโยชน์สงู สุดแล้ว มีมติเห็นว่ำกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินดังกล่ำว เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำไปใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุน
หมุนเวียนในกำรขยำยธุรกิจตำมแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ ในกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้รบั
อัตรำดอกเบีย้ ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบีย้ ตลำด ณ ปั จจุบนั จึงมีมติเห็นชอบกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกนำยธวัชชัย
เลิศรุง่ เรือง ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลำกูย้ ืม 3 ปี และให้นำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินดังกล่ำว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ 1/2562 พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำ
รำยกำรกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน โดยกำรกูย้ ืมเงินจำกนำยธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท
โดยมีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลำกูย้ ืม 3 ปี
การลงมติ
วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำ
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน และไม่นบั ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
ทัง้ นีใ้ นวำระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ ทีม่ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ ถือหุน้ จำนวน 78,637,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.49 ของทุนที่ชำระ
แล้ว
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วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้อ มเอกสำรประกอบกำรประชุ ม ไว้บ นเว็ บ ไซต์ ข อ งบริ ษั ท
http://investor-th.asnbroker.co.th/ และหำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีคำถำมที่ตอ้ งกำรให้บริษัทชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวำระที่
นำเสนอครัง้ นี ้ สำมำรถจัดส่งคำถำมล่วงหน้ำได้ที่เลขำนุกำรบริษัททำง e-mail : wasana@asnbroker.co.th
จึงขอเรียนเชิญ ท่ำนผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดงั กล่ำว โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้
ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลำ 8.00 น. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 และเพื่อเป็ นกำรรักษำสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
ของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท
ดังมีรำยชื่อปรำกฏตำม สิ่งที่ส่งมำด้วย 7 เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยส่งเอกสำรมำยัง
เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำม
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ 10400 ก่อนวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562
ทัง้ นี ้ บริษัทใช้ระบบบำร์โค้ด ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขนั้ ตอนกำรลงทะเบียนและกำร
ประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ทำ่ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ นำแบบฟอร์ มลงทะเบียน
ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วย 1 มำแสดงในวันประชุม พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนอื่นๆ ตำมรำยละเอียดที่ระบุในสิง่ ที่สง่ มำ
ด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วย 6
อนึง่ บริษัทได้กำหนดให้วนั ที่ 15 ตุลำคม 2562 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุม

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง)
ประธำนกรรมกำร
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทร 02-4948388 โทรสำร 02-0137296
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
สารสนเทศการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่ วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ของบริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน โดยมีรายละเอียดการทารายการดังนี ้
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ ้นใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว และภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาต
สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็ นประกันจากหน่วยงานทีก่ ากับและดูแล
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน : นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ
: - ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และประธานกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ จานวน 56,875,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
43.75 (ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและสรุ ปเงื่อนไขสาคัญ
วงเงินกู้ยืม

: เงินกู้ยืมจานวนไม่เกิน 300 ล้ านบาท

อัตราดอกเบี ้ย

: อัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) ร้ อยละ 6 ต่อปี

ระยะเวลาการกู้ยืม

: 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เบิกใช้ วงเงินในแต่ละคราว

การชาระดอกเบี ้ย

: ชาระดอกเบี ้ยทุก 3 เดือน

การชาระเงินต้ น

: ชาระเงินต้ นคืนเมื่อครบกาหนดชาระตามสัญญา

หลักประกัน

: บริ ษัทฯ ไม่ต้องวางหลักประกันและไม่มีการค ้าประกัน

การเบิกใช้ เงินกู้

: บริ ษัทฯ จะทยอยเบิกใช้ เงินกู้จานวนไม่เกิน 50 ล้ านบาท/เดือน

เงื่อนไขในกรณีผิดนัดชาระ

: บริ ษัทฯ ยินยอมให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราเท่ากับร้ อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที่
บริ ษัทฯ ผิดนัดชาระหนี ้หรื อผิดเงื่อนไขในสัญญา

ประเภทรายการ

: รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน
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4) วัตถุประสงค์ การทารายการ
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน
โดยปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ อยู่ร ะหว่า งการด าเนิ น การขอใบอนุญ าตสิน เชื่ อ ส่ว นบุค คลที่ มี ท ะเบี ย นรถเป็ นประกัน
จากหน่วยงานที่กากับและดูแล ซึง่ คาดว่าจะได้ รับใบอนุญาตประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2562
5) มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ ีใช้ กาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
 ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
การทารายการดังกล่าว สามารถคานวณมูลค่าดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะจ่าย โดยเป็ นการประมาณการการเบิกถอน
เงินกู้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี ้

1

จานวนเงิน
(บาท)
50,000,000

อัตราดอกเบีย้
ต่ อปี (%)
6%

2

50,000,000

3

งวดที่

วันที่เบิกถอนเงินกู้*

วันที่ชาระคืน

1 ธ.ค. 62

30 พ.ย. 65

6%

1 ม.ค. 63

31 ธ.ค. 65

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
รวมเงินกู้
รวมดอกเบีย้ จ่ าย

50,000,000
300,000,000
53,932,831

6%

1 พ.ค. 63

30 เม.ย. 66

หมายเหตุ : *อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เบิกถอนเงินกู้

มูลค่าของขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้ เท่ากับ 53,932,831 บาท
 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ ระหว่ าง 6 เดือนก่ อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการซึ่งเกิดจากบุคคล
เดียวกัน หรือผู้ท่ เี กี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่ าว
- ไม่มี  ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันทัง้ หมด
มูลค่ารวมของขนาดรายการทังหมดเท่
้
ากับ 53,932,831 บาท
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การคานวณมูลค่ าสินทรัพย์ ท่ ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้ างอิงงบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการ

มูลค่ า (บาท)
316,153,000
(15,010,000)
(1,462,000)
(46,830,000)
252,851,000

สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หัก หนี ้สินรวม
มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ ีมีตัวตนสุทธิ (NTA)

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในจานวน 300 ล้ านบาท ถือเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง โดยมูลค่าของขนาดรายการเท่ากับจานวน 53.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.33
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุม่ บริ ษัทฯตามงบการเงินรวมสอบทาน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้ เงื่อนไขใน
ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวมีมลู ค่าเกิ นกว่า 20 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยง
กัน และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
6) ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิ น
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน มีรายละเอียด ดังนี ้
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ลักษณะส่ วนได้ เสีย
และ/หรือความสัมพันธ์
จานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่ วนร้ อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง  ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และประธาน
56,875,100
43.75
กรรมการ
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
2. นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรื อง  ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
19,999,000
15.38
 มารดาของของนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
3. นายเลิศชัย
เลิศรุ่งเรื อง  ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
674,000
0.52
 น้ องชายนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
รายชื่อ*
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รายชื่อ*
4. นางสาวพัชรา

เลิศรุ่งเรื อง

5. นางสาวบุณณดา เลิศรุ่งเรื อง

ลักษณะส่ วนได้ เสีย
และ/หรือความสัมพันธ์
 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
 พี่สาวนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
 น้ องสาวนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
รวม

การถือหุ้นในบริษัทฯ
จานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่ วนร้ อยละ
593,200
0.46
495,800

0.38

78,637,100

60.49

หมายเหตุ : *ข้ อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ในครัง้ นี ้
7) การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย ตามข้ อ 6 (นายธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง) ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่ได้ ออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว
8) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี 9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย) ได้ พิจารณาถึงเหตุผลและประโยชน์สงู สุดแล้ ว
มีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เพื่อที่
บริ ษัทฯ จะได้ นาไปใช้ เป็ นเงิ นทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิ จตามแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้
ในการรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับอัตราดอกเบีย้ ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยตลาด ณ ปั จจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง ในวงเงินจานวนไม่เกิน 300 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากู้ยืม 3 ปี และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
10) ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 9
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างหรื อ
งดออกเสียง
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
1) ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อ
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

: บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
: บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัย
โดยตรง โดยมุ่งเน้ นการขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก และถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภทการจัดการ
ให้ มี การประกัน ภัยโดยตรง และถื อหุ้น ร้ อยละ 99.99 ในบริ ษั ท ได้ เ งิ น ดอทคอม จ ากัด
ซึง่ ดาเนินธุรกิจให้ บริ การจับคูส่ นิ เชื่อผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ (Peer to Peer Lending)
: 65.00 ล้ านบาท (ชาระเต็มจานวนแล้ ว)
(จานวนหุ้น 130 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท/หุ้น)

2) ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2548 : บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด ได้ จดทะเบียนจัดตังมื
้ ่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2548 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.5
ล้ านบาท โดยนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง และนางสาววรรณชนก วารุณประภา เพื่อดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ า
ประกันวินาศภัยให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยต่างๆ โดยมุง่ เน้ นขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก
ปี 2550 : ผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทนายหน้ าประกันชีวิตแห่งหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท เอเอส
เอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด (“ASNL”) เพื่อดาเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
ปี 2551 : บริ ษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วจาก 1.5 ล้ านบาท เป็ น 2.0 ล้ านบาท เพื่อให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติ
ทางด้ า นทุน จดทะเบีย นสอดคล้ องตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปี 2554 : บริ ษัทฯได้ ร่วมมือกับบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึง่ (Partner) ในการจัดหาและบริ หารข้ อมูลลูกค้ าเพื่อให้
บริ ษัทนาไปใช้ ในการขายประกันรถยนต์
ปี 2556 : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯได้ ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุม่ บริ ษัทฯดังนี ้
 บริ ษัทฯมีการซื ้อทรัพย์สินและรับโอนผู้บริ หารและพนักงานจากบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จากัด
(A2) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มาเป็ นผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท และที่ประชุมคณะกรรมการ
ของ A2 ได้ มีมติที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขัน และ/หรื อขัดแย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ใน
้ เดือนเมษายน 2557 เป็ นต้ นมา
เดือนสิงหาคม 2556 โดย A2 ได้ หยุดประกอบธุรกิจตังแต่
 บริ ษัทฯได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ ASNL ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทาให้
ASNL มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยมีนโยบายให้ แต่ละบริ ษัทดาเนินธุรกิจคงเดิม กล่าวคือ
บริ ษัทฯจะดาเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์เป็ นหลัก และ ASNL จะดาเนิน
ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
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ปี 2558 :

บริ ษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 และเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.25 บาทต่อหุ้น รวมทังได้
้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
2 ล้ านบาท เป็ น 65 ล้ านบาทเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558

ปี 2559 :  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 0.25 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน
65 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 130 ล้ านบาท และบริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน
50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100 ล้ านหุ้น ส่วนที่เหลือจานวน 30 ล้ านหุ้น เสนอขายให้ กบั
ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก (IPO) ด้ วยรหัสหลักทรัพย์ ASN เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 บริ ษัทฯได้ จดั ตังหน่
้ วยธุรกิจ E-Commerce เพื่อพัฒนาธุรกิจทางด้ านอินชัวร์ เทค (Insurtech) เมื่อ
วัน ที่ 1 เมษายน 2559 โดยได้ พัฒนาแพลตฟอร์ ม ประกัน ออนไลน์ แบบครบวงจรโดยใช้ ชื่ อ
เครื่ องหมายบริ การว่า “อู้ห”ู หรื อ OOHOO เพื่อรุกตลาดประกันออนไลน์
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิการจัดตัง้
บริ ษัทย่อยอีก 1 บริ ษัท เพื่อพัฒนาธุรกิจทางด้ านฟิ นเทค (Fintech) คือบริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม
จากัด ประกอบกิจการเป็ นผู้ให้ บริ การจับคู่ผ้ ทู ีต้องการให้ ก้ ยู ืมเงินกับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน (Peer to
Peer Lending) ทุนจดทะเบียน 8 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 0.80 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 10 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%
ปี 2560 :  บริ ษัทฯจัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ บริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 19 มกราคม
2560
 บริ ษัท ได้ เ งิ น ดอทคอม จากัด ได้ รั บการส่ง เสริ มการลงทุน ในกิ จ การ ประเภทกิ จ การให้ บ ริ ก าร
เทคโนโลยี (Digital Services) ประเภทย่อย บริ การทางด้ านดิจิทอล (Fintech) จากคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
 สัญญาความร่ วมมือกับบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลลูกค้ า
ร่วมกันเพื่อให้ บริ ษัทนาไปใช้ ขายประกันภัยรถยนต์ได้ สิ ้นสุดลงเมื่อเดือน มิถนุ ายน 2560
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนในบริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด จาก 8 ล้ านบาท เป็ น 20 ล้ านบาท เพื่อรองรับการขยาย
งานธุรกิจให้ บริ การจับคูส่ นิ เชื่อ
 ไตรมาสที่ 4/2560 บริ ษัทฯได้ เริ่ มพัฒนาแพลตฟอร์ มประกันออนไลน์สาหรับนายหน้ าบุคคล โดยใช้
ชื่อแพลตฟอร์ มว่า ASN PROMPT เพื่ออานวยความสะดวกให้ นายหน้ าบุคคล ในการเปรี ยบเทียบ
และซื ้อประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ ว และได้ รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ทันที
ปี 2561 :  บริ ษัทฯผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
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จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institute : BSI) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ให้ ความเห็นชอบ
แก่บริ ษัทสาหรับการขึ ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่ อง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
สาหรับแพลตฟอร์ มประกันออนไลน์ www.oohoo.io ตังแต่
้ วนั ที่ 23 มีนาคม 2561
 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ให้ ความเห็นชอบ
แก่บริ ษัท สาหรับการขึ ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่ องการใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย สาหรับแพลตฟอร์ มประกันออนไลน์ของนายหน้ าบุคคล www.asnprompt.com ตังแต่
้
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ปี 2562 :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน และให้
ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ น
ประกัน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรื อหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) มีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัทคือ บริ ษัท เอเอสเอ็น
ไลฟ์ จากัด และบริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้
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4) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุ รกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง ดาเนินธุรกิจโดย
บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ภายใต้ ใบอนุญาตเลขที่ ว00027/2548 โดยมุ่งเน้ นการขาย
ประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก
2. ธุ ร กิ จ การเป็ นนายหน้ าประกั น ชี วิ ต ประเภทการจั ด การให้ มี ก ารประกั น ภั ย โดยตรง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดย
บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด (“ASNL”) ภายใต้ ใบอนุญาตเลขที่ ช00003/2551
3. ธุรกิจให้ บริ การจับคู่สินเชื่อผ่ านแพลตฟอร์ มออนไลน์ (Peer to Peer Lending) ดาเนินธุรกิจโดย บริ ษัท ได้ เงิน
ดอทคอม จากัด (“ได้ เงิน ดอทคอม”)
ธุรกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถดาเนินการขายประกันวินาศภัย
ประเภทต่างๆ ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นขายประกันภัยรถยนต์ โดยสามารถแบ่งประเภทได้ ดงั นี ้
 การประกันภัยรถแบบภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
เป็ นการประกันภัยรถที่กฎหมายให้ เจ้ าของรถซึง่ ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อใช้ ต้ องจัดให้ มีการทาประกันความเสียหาย
สาหรับผู้ประสบภัยไว้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เรี ยก
โดยทัว่ ไปว่า “การทาประกันภัย พ.ร.บ.”) โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อคุ้มครองและให้ ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
โดยให้ ได้ รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรื อช่วยเป็ นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต
2. เป็ นหลักประกันให้ โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลว่าจะได้ รับค่ารั กษาพยาบาลในการรั กษาพยาบาล
ผู้ประสบภัยจากรถ
3. เป็ นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้ แก่ประชาชนผู้ได้ รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ การประกันภัยเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ผ้ ปู ระสบภัยและ
ครอบครัว
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โดยปั จจุบัน บริ ษัทฯ เป็ นนายหน้ าขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่เป็ นรถยนต์ นงั่ ไม่เกิน 7 คน และ
รถบรรทุกน ้าหนักไม่เกิน 3 ตัน (รถบรรทุกส่วนบุคคล) เป็ นหลัก ซึ่งมีอตั ราเบี ้ยประกันภัยที่คงที่ ในอัตรา 600 บาท
และ 900 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษี อากร) ตามลาดับ
 การประกันภัยรถยนต์ แบบภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
เป็ นการทาประกันภัยรถยนต์ด้วยความสมัครใจของเจ้ าของรถ โดยกฎหมายไม่ได้ บงั คับให้ เจ้ าของรถยนต์
ทาประกันภัยประเภทนี ้ ปั จจุบนั การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังคงได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย โดยบริ ษัท
ฯ ดาเนินธุรกิจนายหน้ าขายประภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้ กบั ลูกค้ าซึ่งเป็ นเจ้ าของรถที่มีอายุใช้ งานตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
เนื่องจากโดยปกติ เจ้ าของรถยนต์ที่ได้ รับทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถป้ายแดง) จะทากับบริ ษัทประกันวินาศภัยโดยตรงที่
ศูนย์จาหน่ายรถยนต์หรื อบริ ษัทผู้ให้ บริ การเช่าซื ้อรถยนต์เป็ นผู้จดั หาให้ กบั เจ้ าของรถยนต์ดงั กล่าว
 การประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident)
บริ ษัทฯ เป็ นผู้เสนอขายประกันอุบตั ิเหตุและประกันสุขภาพให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึง่ โดยบริ ษัท
ประกันวินาศภัยจะทาหน้ าที่เก็ บค่าเบีย้ ประกันภัยจากลูกค้ าแทนบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะได้ รับค่านายหน้ าตาม
สัญญาที่ทาไว้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว
ธุรกิจการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
ASNL ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตประเภทต่างๆ ที่บริ ษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นคู่ค้าของ ASNL
เป็ นผู้กาหนดรูปแบบของกรมธรรม์ที่มีรูปแบบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และมีเงื่อนไขที่น่าสนใจ เหมาะสาหรับนายหน้ าประกันชีวิตที่
เป็ นนิ ติ บุคคลที่ ใ ช้ พ นัก งานขายผ่า นทางโทรศัพ ท์ (Telemarketing) ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ต้ องน าเสนอสานัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) เพื่อขออนุญาตในการออกรู ปแบบกรมธรรม์ที่ใช้ ใน
การขายผ่านทางโทรศัพท์ก่อนที่จะนาส่งต่อให้ กบั ASNL ใช้ อ้างอิงในการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท์ โดยปั จจุบนั มีการ
นาเสนอกรมธรรม์ 2 แบบ ดังนี ้
 กรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เป็ นประกันแบบสะสมทรัพย์ที่กาหนดให้ มีการชาระเบี ้ยประกันภัยเป็ นรายปี หรื อรายเดือนภายในระยะเวลาการชาระ
เบี ย้ ประกัน ภัย และมีร ะยะเวลาคุ้มครองตามที่บ ริ ษั ทประกัน ชี วิ ตก าหนด และลูก ค้ า สามารถได้ รับ เงิ นคื นตาม
อัตราส่วนที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์จนถึงระยะเวลาสิ ้นสุดของกรมธรรม์ นอกจากนัน้ ลูกค้ ายังมีทางเลื อกประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมหรื อประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
 กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) และประกันสุขภาพ
เป็ นแผนประกันอุบตั ิเหตุ ที่ให้ ความคุ้มครองในกรณีที่ลกู ค้ าประสบอุบตั ิเหตุเท่านัน้ พร้ อมทังชดเชยค่
้
ารักษาพยาบาล
ให้ กบั ลูกค้ า และแผนประกันสุขภาพ
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ธุรกิจให้ บริการจับคู่สินเชื่อผ่ านแพลตฟอร์ มออนไลน์ (Peer to Peer Lending)
ได้ เงิน ดอทคอม ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิจให้ บริ การเป็ นตัวกลางในการจับคู่ระหว่าง ผู้ที่สนใจให้ ก้ ูยืมเงิ น
(“ผู้ให้ ก้ ู”) และผู้ที่มีความประสงค์ จะกู้ยืมเงิ น (“ผู้ขอกู้”) ในลักษณะของการเป็ นช่องทางการสนับสนุนและให้ ข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ องในการทาธุรกรรม โดยผู้ให้ ก้ ูและผู้ขอกู้ที่มีความประสงค์ จ ะใช้ บริ การดังกล่าวจะต้ องสมัครใช้ บริ การระบบ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ธุ ร กรรมสิน เชื่ อ ระหว่ า งบุค คลกับ บุค คล (Peer

to Peer

Lending)

ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์

www.daingern.com ซึง่ ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การสาหรับผู้ขอกู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินในลักษณะสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภท
จานาทะเบียนรถยนต์เท่านัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งของผู้ให้ ก้ แู ละได้ เงิน ดอทคอม
โดย ได้ เงิน ดอทคอม จะรับพิจารณารถยนต์สว่ นบุคคลทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่ที่จดทะเบียนกับ
กรมขนส่งทางบก ยกเว้ นรถยนต์ที่ใช้ ในเชิงพาณิชย์ รถรับจ้ าง และรถเช่านันไม่
้ สามารถนามาขอสินเชื่อได้ ผู้ขอสินเชื่อต้ องมี
อายุระหว่าง 21-65 ปี และมีชื่อเป็ นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ รถยนต์เรี ยบร้ อยแล้ ว สาหรับรถยนต์ที่อยู่ในสัญญาเช่าซื ้อ และ
รถยนต์ที่ยงั คงมีภาระผูกพัน จะได้ รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ผ่อนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 70% ของจานวนงวด การอนุมตั ิ
หรื อไม่อนุมตั ิและจานวนวงเงินขึ ้นอยูก่ บั การประเมินความเสีย่ งของผู้ขอกู้ยืม เช่น อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ที่นามาจานาทะเบียน เช่น ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี รถ สภาพรถ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เงื่อนไขการอนุมตั ิยงั คง
เป็ นไปตามที่ ได้ เงิน ดอทคอม กาหนด ในส่วนพื ้นที่การให้ บริ การนัน้ ครอบคลุมพื ้นที่เขตกรุงเทพ ปริ มณฑล และพื ้นที่ในเขต
ต่างจังหวัด โดยในปี 2562 ได้ เงิน ดอทคอม ได้ เปิ ดให้ บริ การสาหรับผู้ขอกู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
ทังหมด
้
66 จังหวัด
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โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือน ปี 2562
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2559

ปี 2560

ล้ านบาท ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

งวด 6 เดือน ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ ค่าบริการ
1. รายได้ ค่านายหน้ า
- ประกันวินาศภัย

95.43

58.03%

73.46

52.74%

61.48

44.46%

32.72

41.64%

- ประกันชีวิต

30.23

18.38%

26.9

19.31%

20.38

14.74%

10.61

13.50%

รวมรายได้ ค่านายหน้ า

125.66

76.41%

100.36

72.05%

81.86

59.20%

43.33

55.15%

2. รายได้ ค่าบริการอื่น
- ประกันวินาศภัย

34.79

21.15%

30.60

21.97%

28.91

20.91%

14.02

17.84%

1.03

0.63%

0.49

0.35%

0.36

0.26%

0.17

0.22%

2.33

1.67%

10.46

7.56%

8.72

11.10%

- ประกันชีวิต
- บริ การแพลตฟอร์ ม1/
รวมรายได้ ค่าบริการอื่น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ อื่น 2/
รายได้ รวม

35.82

21.78%

33.42

23.99%

39.73

28.73%

22.91

29.16%

161.48

98.19%

133.78

96.04%

121.59

87.93%

66.24

84.31%

2.98

1.81%

5.51

3.96%

16.69

12.07%

12.33

15.69%

164.46 100.00%

139.29 100.00%

138.28 100.00%

78.57 100.00%

หมายเหตุ 1/ รายได้ คา่ บริการแพลตฟอร์ ม เป็ นรายได้ คา่ ธรรมเนียมการให้ บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลจาก บริษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด
2/
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนในธุรกิจให้ บริ ก ารสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล รายได้ คา่ ธรรมเนียมยกเลิกประกัน ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น
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5) ผ้ ูถอื ห้ ุน 10 รายแรก
รายชื่อผ้ ถู ือห้ นุ ของบริ ษัทฯ และสัดส่วนการถือห้ นุ สูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

กลุม่ นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
1.1 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

56,875,100

43.75

1.2 นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรื อง

19,999,000

15.38

รวมกลุม่ นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

76,874,100

59.13

18,400,000

14.15

3

นางสาว วรรณชนก วารุณประภา
นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์

4,850,000

3.73

4

นาย ธวัชชัย ชีวานนท์

3,275,000

2.52

5

นาย โกมล จีระวัฒนสุข

1,537,300

1.18

6

นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์

1,400,000

1.08

7

นางสาว อรณิชา สุวฒ
ั นพิมพ์

1,360,000

1.05

8

นาย ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

1,202,700

0.93

9

นายสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์

1,080,000

0.83

10

นาย วสรรณ์ อนุรักษ์ วงศ์ศรี

1,000,000

0.77

110,979,100

85.37

19,020,900

14.63

130,000,000

100.00

2

รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
11

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
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6) คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธานกรรมการ

2

นางสาว วรรณชนก วารุณประภา กรรมการ

3

นางสาว พัชริ นทร์ ธรรมแงะ

กรรมการ

4

นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5

นาย วชิระ ช่วยชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6

นาย สุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7

นาย กษิ ภทั ธนิตธนาคุณ

กรรมการอิสระ

7) ผู้บริหารบริษัท
รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
2
3
4
5
6

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /
รักษาการ ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาว วรรณชนก วารุณประภา รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านปฏิบตั ิการ /
รักษาการ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นางสาว พัชริ นทร์ ธรรมแงะ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านบัญชีและการเงิน /
รักษาการ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางสาว สุภาพร เจริ ญทวีทรัพย์ ผู้จดั การฝ่ ายขาย 1
นางสาว สุรกานต์ แสงนาค
ผู้จดั การฝ่ ายขาย 2
นางสาว นุสรา กลิน่ แก่นจันทร์
ผู้จดั การฝ่ ายบริ การลูกค้ า
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8) ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 2559
ล้ านบาท

ร้ อยละ

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

30 มิ.ย. 2562
ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

57.43

19.75%

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้

11.76

4.04%

166.87

57.39%

24.63

8.47%

20.60

-

0.00%

1.81

0.62%

262.50

90.28%

3.94

1.36%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
รายได้ คา่ นายหน้ าค้ างรับและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกาหนด
รับคืนภายในหนึง่ ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

60.13 22.04%

50.78

17.58%

31.64

10.01%

16.07

5.89%

16.27

5.63%

29.34

9.28%

82.64 30.30%

-

0.00%

-

0.00%

7.55%

24.40

8.45%

31.29

9.90%

17.25

6.32%

53.43

18.50%

64.06

20.26%

3.96

1.45%

2.72

0.94%

2.59

0.82%

200.64 73.55%

147.60

51.12%

158.93

50.27%

1.50%

3.94

1.36%

4.04

1.28%

104.16

36.07%

120.36

38.07%

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน

4.09

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดรับคืนภายในหนึง่ ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์

-

0.00%

36.13 13.25%

9.63

3.31%

14.08

5.16%

12.78

4.43%

11.84

3.74%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8.50

2.92%

12.26

4.49%

13.96

4.83%

15.01

4.75%

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

3.17

1.09%

1.53

0.56%

2.05

0.71%

1.46

0.46%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3.02

1.04%

4.04

1.48%

4.26

1.48%

4.52

1.43%

28.27

9.72%

72.14 26.45%

141.15

48.88%

157.23

49.73%

290.77 100.00%

272.77 100.00%

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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288.75 100.00%

316.15 100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

30 มิ.ย. 2562

(งบการเงินรวม)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น
16.46 5.66%
21.88 8.02%
20.02 6.93%
34.47 10.90%
รายได้ ค่ า นายหน้ าและค่ า บริ การอื่ น รั บ
14.04 4.83%
5.74 2.10%
5.00 1.73%
- 0.00%
ล่วงหน้ า
สารองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
0.00%
0.00%
0.04 0.01%
1.19 0.38%
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
0.66 0.23%
- 0.00%
2.63 0.91%
2.04 0.64%
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
1.95 0.67%
1.21 0.44%
1.31 0.45%
1.31 0.42%
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
33.12 11.39%
28.83 10.57%
29.00 10.04%
39.01 12.34%
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
3.19 1.10%
3.80 1.39%
4.56 1.58%
5.36 1.70%
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
0.42 0.14%
0.97 0.35%
1.88 0.65%
2.46 0.78%
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
3.61 1.24%
4.76 1.75%
6.44 2.23%
7.82 2.47%
รวมหนีส้ ิน
36.73 12.63%
33.59 12.31%
35.43 12.27%
46.83 14.81%
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
65.00 22.35%
65.00 23.83%
65.00 22.51%
65.00 20.56%
0.50 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่ าแล้ ว
หุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ
65.00 22.35%
65.00 23.83%
65.00 22.51%
65.00 20.56%
0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
159.01 54.69% 159.01 58.29% 159.01 55.07% 159.01 50.29%
ส่ว นเกิ น ทุ น จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก าร
0.12 0.04%
0.12 0.04%
0.12 0.04%
0.12 0.04%
ควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
2.55 0.88%
3.31 1.21%
4.71 1.63%
4.71 1.49%
ยังไม่ได้ จดั สรร
27.36 9.41%
11.74 4.30%
24.47 8.47%
40.48 12.80%
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
254.03 87.37% 239.18 87.69% 253.31 87.73% 269.32 85.19%
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
290.77 100.00% 272.77 100.00% 288.75 100.00% 316.15 100.00%
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สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2559 - 2561 ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีจานวน 290.77 ล้ านบาท 272.77 ล้ านบาท และ 288.75
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจานวน 18.00 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี
2559 ปั จจัยหลักมาจากการการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าเพื่อนามาลงทุนในฐานะผู้ให้ ก้ ู โดยใช้ บริ การจับคูส่ นิ เชื่อของ
บริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด ในธุรกิจการให้ บริ การสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล และในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจานวน 15.97 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.86 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2560 ปั จจัยหลักมาจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวที่เพิ่มขึ ้น โดย
เงินสาหรับการให้ ก้ ยู ืมระยะยาวส่วนหนึง่ มาจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า ส่งผลให้ มียอดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 21.56 ล้ าน
บาท และมีรายได้ ค่านายหน้ าค้ างรับและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 3.81 ล้ านบาท รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้นจานวน
1.70 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 316.15 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 27.41 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.49 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปั จจัยหลักมาจากเงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ ้น 26.84
ล้ านบาท
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2559 - 2561 ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีจานวน 36.73 ล้ านบาท 33.59 ล้ านบาท และ 35.43 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจานวน 3.14 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 8.55 เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2559ปั จจัย
หลักมาจากรายการเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันและเจ้ าหนี ้อื่น รวมถึงรายการรายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า โดยทัง้
2 รายการลดลงสุทธิ 2.89 ล้ านบาท และในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจานวน 1.84 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.48 เมื่อเทียบกับหนี ้สิน
รวม ณ สิ ้นปี 2560 ปั จจัยหลักมาจากภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น 2.63 ล้ านบาท หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 0.91 ล้ านบาท
ในขณะที่เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นลดลง 1.86 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 46.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 11.40 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 32.16 เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปั จจัยหลักมาจาก 1) เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น
14.45 ล้ านบาท 2) รายได้ คา่ นายหน้ ารับล่วงหน้ าลดลง 5.00 ล้ านบาท แต่มีการตังส
้ ารองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์ เพิ่มขึ ้น
1.15 ล้ านบาท เนื่องจากปรับวิธีการรับรู้รายได้ โดยแสดงตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับหลังหักประมาณการยกเลิกกรมธรรม์และ
ส่วนลด
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2559 - 2561 ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีจานวน 254.03 ล้ านบาท 239.18 ล้ านบาท และ 253.31
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจานวน 14.86 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.85 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้น
ปี 2559 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล และในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจานวน 14.13 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.91
เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 เกิดจากการที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิปี 2561 จานวน 22.13 ล้ านบาท และกลุม่
บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 7.99 ล้ านบาท โดยยังคงทาให้ มีกาไรสะสมเพิ่มขึ ้น จานวน 14.13 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 269.32 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 16.01 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2562
 ผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุน
(งบการเงินรวม)
รายได้
รายได้ ค่าบริการ
รายได้ คา่ นายหน้ า
รายได้ คา่ บริ การอื่น
รายได้ อ่ ืน
ดอกเบี ้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี สุทธิจากภาษี เงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

งวด 6 เดือน ปี 2562
ล้ านบาท

125.66 76.41%
35.82 21.78%

100.36 72.05%
33.42 24.00%

81.86 59.20%
39.73 28.73%

- 0.00%
2.98 1.81%
164.46 100.00%

2.44 1.75%
3.06 2.20%
139.29 100.00%

15.35 11.10%
1.34 0.97%
138.28 100.00%

11.70 14.89%
0.63
0.81%
78.57 100.00%

95.66
34.01
129.67
34.79
(6.95)
27.84
0.18

81.59 58.58%
45.29 32.52%
126.88 91.10%
12.40 8.90%
(3.67) -2.63%
8.74 6.27%
0.41 0.29%

64.47
44.54
109.01
29.27
(7.14)
22.13
-

46.62%
32.21%
78.83%
21.17%
-5.17%
16.00%
0.00%

33.97
24.18
58.16
20.42
(4.41)
16.01
-

43.24%
30.78%
74.02%
25.98%
-5.61%
20.38%
0.00%

22.13 16.00%

16.01

20.38%

58.17%
20.68%
78.85%
21.15%
-4.23%
16.93%
0.11%

28.02 17.04%

9.14

40

6.56%

43.33
22.91

ร้ อยละ

55.15%
29.15%

รายได้
กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในปี 2559 – 2561 จานวน 164.46 ล้ านบาท 139.29 ล้ านบาท และ 138.28 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจานวน 25.17 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 15.31 เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในปี 2559 ปั จจัย
หลักมาจากการลดลงของรายได้ คา่ นายหน้ าจานวน 25.30 ล้ านบาท โดยส่วนหนึง่ เป็ นการลดลงของรายได้ คา่ นายหน้ าจากการ
ขายประกันภัยรถยนต์ จานวน 21.97 ล้ านบาท จากการยกเลิกสัญญาโครงการขายประกันภัยรถยนต์ร่วมกับบริ ษัทประกัน
วินาศภัยแบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึง่ โดยมีผลตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2560 และอีกส่วนหนึง่ เป็ นการลดลงของรายได้ คา่ นายหน้ า
จากการขายประกันชีวิต จานวน 3.33 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายงานในปี 2560 ต่ากว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน และ
อัตราส่วนค่านายหน้ าประกันชีวิตที่ลดลงจากคูค่ ้ ารายใหม่ลดลง อีกทัง้ รายได้ คา่ บริ การอื่นของกลุม่ บริ ษัทฯ ลดลงจานวน 2.40
ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากการลดลงในส่วนของค่าบริ การจากการขายประกันรถยนต์ และประกันชีวิตจานวน 4.19 ล้ านบาท
และ 0.54 ล้ านบาท ตามลาดับ ในขณะที่มีรายได้ คา่ ธรรมเนียมจากการให้ บริ การสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลจาก บริ ษัท ได้
เงิน ดอทคอม จากัด เพิ่มขึ ้นจานวน 2.33 ล้ านบาท
สาหรับรายได้ รวมในปี 2561 ลดลงจานวน 1.01 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในปี 2560
ปั จจัยหลักมาจากรายได้ ค่านายหน้ าลดลงจานวน 18.50 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 18.43 โดยเป็ นการลดลงของรายได้ ค่า
นายหน้ าจากการขายประกันภัยรถยนต์ จานวน 11.98 ล้ านบาท และจากการลดลงของรายได้ คา่ นายหน้ าประกันชีวิต จานวน
6.52 ล้ านบาท เนื่องจากโครงการขายประกันภัยรถยนต์ร่วมกับบริ ษัทประกันวินาศภัยแบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึง่ ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าบริ การอื่นเพิ่มขึ ้นมาทดแทน จานวน 6.31 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.87
ปั จจัยหลักมาจากรายได้ คา่ บริ การแพลตฟอร์ ม ซึง่ เป็ นการให้ บริ การสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลจากบริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม
จากัด ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 8.13 ล้ านบาท นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นอีกจานวน 11.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 203.15 ปั จจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยจากเงินลงทุนในธุรกิจให้ บริ การสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ส่งผล
ให้ รายได้ รวมในปี 2561 ลดลงเป็ นจานวนที่ไม่มากนัก
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 78.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 13.39 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561 ปั จจัยหลักมาจากรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การแพลตฟอร์ มซึ่งเป็ นการ
ให้ บริ การจับคูส่ นิ เชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลจาก บริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด ที่เพิ่มขึ ้น จานวน 4.93 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 129.91 รายได้ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ ้น จานวน 2.55 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.77 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ ้นของยอดขายประกันวินาศภัยในโครงการที่ใช้ ฐานข้ อมูลของบริ ษัทฯเอง และรายได้ อื่นที่เพิ่มขึ ้นจานวน 6.19 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100.65 โดยเป็ นผลจากการรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยเงินลงทุนในธุรกิจให้ บริ การสินเชื่ อระหว่างบุคคลกับบุคคล
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ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการ
กลุม่ บริ ษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การในปี 2559 - 2561 จานวน 95.66 ล้ านบาท 81.59 ล้ านบาท และ
64.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.17 58.58 และ 46.62 ของรายได้ รวมตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจานวน 14.07 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 14.71 และในปี 2561 ลดลงจานวน 17.13 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 20.99 เมื่อเทียบกับต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การในปี 2559 และ 2560 ตามลาดับ ปั จจัยหลักของการลดลงมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมการ
เพิ่มจานวนพนักงานขาย และการติดตามยอดขายเฉลีย่ ต่อพนักงานขายรายบุคคลของบริ ษัทฯ
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การจานวน 33.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 43.24 ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจานวน 1.95 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.09 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561ปั จจัย
หลักมาจากต้ นทุนค่า Commission Agent ที่สงู ขึ ้น ซึง่ มาจากช่องทาง ASN Prompt จานวน 1.76 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
กลุม่ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2559 - 2561 จานวน 34.01 ล้ านบาท 45.29 ล้ านบาท และ 44.54 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.68 32.52 และ 32.21 ของรายได้ รวมตามลาดับ โดยในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 11.28 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.18 เมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2559 ปั จจัยหลักมาจากค่า พัฒนาระบบ อุปกรณ์ และพื ้นที่
จานวน 5.97 ล้ านบาท การปรับปรุงรายการรายได้ คา่ บริ การอื่นเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 3.20 ล้ านบาท ในไตรมาส
ที่ 3/2560 ซึ่งเป็ นรายการปรับปรุ งเฉพาะครัง้ เดียว และจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนพนักงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้ บริ การ
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล และการปรับฐานเงินเดือนรายปี ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายพนักงานเพิ่มขึ ้น 1.26 ล้ านบาท
สาหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2561 ลดลงจานวน 0.75 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.65 เมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารในปี 2560 ปั จจัยหลักมาจากค่าใช้ จ่ายค่าวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้ จ่ายอื่นที่ลดลง
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 24.18 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.78
ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจานวน 2.22 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561 ปั จจัยหลักมาจาก
ค่าใช้ จ่ายพนักงานเพื่อรองรับในธุรกิจให้ บริ การจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุ คคล และค่าใช้ จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้
เงิน ดอทคอม เพิ่มขึ ้นจานวน 1.19 ล้ านบาท และ 0.82 ล้ านบาท ตามลาดับ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไปให้ มีสิทธิ ได้ รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วัน จานวน 0.40 ล้ านบาท
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กาไรสุทธิ
กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2559 - 2561 จานวน 27.84 ล้ านบาท 8.74 ล้ านบาท และ 22.13 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 16.93 6.27 และ 16.00 ของรายได้ รวมตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจานวน 19.10 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 68.61
เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิในปี 2559 ปั จจัยหลักมาจากรายได้ ค่านายหน้ าที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่
เพิ่มขึ ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้ บริ การสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล และรายการปรับปรุงเฉพาะครัง้ เดียว
สาหรับกาไรสุทธิในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจานวน 13.39 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 153.25 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิในปี
2560 ปั จจัยหลักมาจากการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การ รายได้ คา่ ธรรมเนียมจากการให้ บริ การสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลจาก ได้ เงิน ดอทคอม และรายได้ อื่นจากการรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยเงินลงทุนในธุรกิจให้ บริ การสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลที่เพิ่มขึ ้น
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 16.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.38 ของรายได้ รวม
เพิ่มขึ ้นจานวน 7.83 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 95.85 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561 ปั จจัยหลักมาจากรายได้ ที่ปรับตัว
เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
 สภาพคล่ อง
งบกระแสเงินสด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สดเพิ่ มขึ น้
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ล้ านบาท
27.21
(181.72)
161.51
7.00

ล้ านบาท
3.04
23.65
(24.00)
2.69

ล้ านบาท
12.23
(13.59)
(7.99)
(9.35)

งวด 6 เดือน
ปี 2562
ล้ านบาท
(0.59)
(18.54)
0.00
(19.13)

50.43
57.43

57.43
60.13

60.13
50.78

50.78
31.64

ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด จานวน 50.43 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 27.21 ล้ านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 181.72 ล้ าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า จานวน 170.00 ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 161.51 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 180.00 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 11.00 ล้ านบาท ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด
จานวน 57.43 ล้ านบาท
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ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด จานวน 57.43 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 3.04 ล้ านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน จานวน 23.65 ล้ าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า จานวน 117.60 ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดใช้ ไป
เพื่อเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว จานวน 64.92 ล้ านบาท รวมถึงการซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า จานวน 31.00 ล้ านบาท
และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 24.00 ล้ านบาท จากการจ่ายเงินปั นผล ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด จานวน 60.13 ล้ านบาท
ในปี 2561 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด จานวน 60.13 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 12.23 ล้ านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 13.59 ล้ าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดใช้ ไปสาหรับการให้ ก้ ยู ืมระยะยาว จานวน 192.18 ล้ านบาท ในขณะที่มีการรับชาระคืนเงินให้
กู้ยืมระยะยาว จานวน 87.28 ล้ านบาท รวมถึงมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า จานวน 83.02 ล้ านบาท
และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น จานวน 7.99 ล้ านบาท จากการจ่ายเงินปั นผล ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด จานวน 50.78 ล้ านบาท
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด จานวน 50.78 ล้ านบาท
โดยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 0.59 ล้ านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน
18.54 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดใช้ ไปในการให้ ก้ ยู ืมระยะยาว จานวน 152.84 ล้ านบาท ในขณะที่มีการรับชาระคืน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว จานวน 125.90 ล้ านบาท และมีดอกเบี ้ยรับ จานวน 11.42 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มีกระแสเงิน
สดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด จานวน 31.64 ล้ านบาท
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9) รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 ประกอบด้ วย
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษั ท เอเอสเอ็ น ไลฟ์ โบรกเกอร์ ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภท
บริ ษัทย่อย
จากัด
การจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง
บริ ษัท ได้ เงิน ดอทคอม จากัด
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บริ การจั บ คู่ สิ น เชื่ อผ่ า น
บริ ษัทย่อย
แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ (Peer to Peer
Lending)
นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
 ด า ร ง ต า แ ห น่ ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
เจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร และประธาน
กรรมการ
 ผู้ถื อ หุ้นใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ สัด ส่ว น
ร้ อยละ 43.75
ในระหว่างงวด บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน
เหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาหนดราคา
2562
2561
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
รายได้ คา่ บริ หารจัดการ
รายได้ คา่ บริ การอุปกรณ์สานักงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพื ้นที่
ค่าธรรมเนียมนายหน้ า

-

-
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1.5
0.1
0.2
0.2

2.2
0.4
0.2
0.1

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาหนดราคา
2562
2561
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
รายได้ คา่ บริ หารจัดการ
รายได้ คา่ บริ การอุปกรณ์สานักงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพื ้นที่
เงินปั นผลรับ
ค่าธรรมเนียมนายหน้ า

-

-

3.2
0.3
0.4
3.0
0.4

4.3
0.7
0.4
5.0
0.2

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราที่ประกาศจ่าย
อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

รายได้ คา่ นายหน้ าค้ างรับและลูกหนี ้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย
เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (กรรมการของบริ ษัทฯ)
รวมเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ตรวจสอบแล้ ว)

-

-

3,567

1,046

17,594

3,077

2,108
17,594

1,629
3,077

17,594

3,077

19,702

4,706
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร ดังต่อไปนี ้
(หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุด
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
2562
2561
2,115
3,032
4,441
6,086
220
202
413
413
2,335

3,234

4,854

6,499

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
__________________________
(นางสาววรรณชนก วารุณประภา)
กรรมการ
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คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5

ก.

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

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษั ทจะเริ่ม ตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิ ดรับ ลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป ณ
ห้องพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- บัตรประจาตัว ฉบับจริง ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2. การเข้าประชุมโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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- บัต รประจ าตัว ฉบับ จริง ของผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่ ง ออกโดยส่ ว นราชการ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.2 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึง่ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา
สาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
- สาเนาบัต รประจ าตัวของผู้มี อ านาจลงนามแทนผู้ถื อ หุ้น ซึ่งออกโดยส่ว นราชการ เช่น บัต รประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญ าตขับขี่ หรือ หนังสือเดิ นทาง ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ื อหุน้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- บัต รประจ าตัว ฉบับ จริง ของผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่ ง ออกโดยส่ ว นราชการ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.3 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบี ยนหรือ เอกสารจัด ตั้งนิ ติ บุค คลของผูถ้ ื อ หุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แสดงชื่อ สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และรายชื่อและอานาจของผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ผู้
มีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
- สาเนาบัต รประจ าตัวของผู้มี อ านาจลงนามแทนผู้ถื อ หุ้น ซึ่งออกโดยส่ว นราชการ เช่น บัต รประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญ าตขับขี่ หรือ หนังสือเดิ นทาง ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ื อหุน้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- บัต รประจ าตัว ฉบับ จริง ของผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่ ง ออกโดยส่ ว นราชการ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
- คาแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลง
นามรับรองคาแปลถูกต้อง
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่ งหมายและระบุชื่อพร้อม
รายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 7 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น
มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จดั การประชุม
ค.

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสูว่ าระ
การประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นบั หนึง่ หุน้ เป็ นหนึง่ เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ บันทึกการลงมติ ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมตั ิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้อนุมตั ิตามที่
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ได้ทาเครือ่ งหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลง
มติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ บริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนัน้ ในการลงมติ
ในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ลว่ งหน้าในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบี ยนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับ
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม และของผูถ้ ือหุน้
ที่มอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ลว่ งหน้าในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูท้ ี่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระสิน้ สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิ สามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ ง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้
ถือหุน้ อื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีต่ อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น ้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้ง นี ้ สถานที่ ที่ จ ะใช้เป็ นที่ ป ระชุม จะอยู่ใ นจังหวัด อัน เป็ น ที่ ตั้ง ส านัก งานใหญ่ ข องบริษั ท หรือ ที่ อื่ นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และในกรณี นี ้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ื อหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามา รถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยูใ่ นที่
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ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ มีเสียงหนึง่ และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

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

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

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

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

(5)

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่นๆ
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอื หุน้
1. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
อายุ
ตาแหน่ง

55 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการบริษัท
ที่อยู่
222/80 หมูท่ ี่ 5
ถนนราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์
ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
่ ิจารณา ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ
2. นายสุดุสติ อุน่ แสงจันทร์
อายุ
ตาแหน่ง

55 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการบริษัท
ที่อยู่
20 ซอยเพชรเกษม 25/2
ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
่ ิจารณา ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ

3. นายวชิระ ช่วยชู
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยู่

62 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
55/52 ซอยบรมราชชนนี 101
ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
่ ิจารณา ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่______________________________________
วันที่_______________________________________
(1) ข้าพเจ้า ______________________________________________________________ สัญชาติ ___________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ________________ _หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ________________ เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ ___________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ ________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _______________________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )
1. ชื่อ ____________________________________________________________________ อายุ __________ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่_____________________ ถนน_______________________ ตาบล/แขวง_____________________________
อาเภอ/เขต______________________ จังหวัด______________________ รหัสไปรษณีย_์ _______________________ หรือ
2. ชื่อ ___นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ______________________________________________ อายุ ____55____ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่_222/80 หมูท่ ี่ 5__________ ถนน__ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ตาบล/แขวง____บางรักน้อย________________
อาเภอ/เขต__ เมืองนนทบุร_ี _______ จังหวัด____นนทบุร_ี __________ รหัสไปรษณีย_์ _____11000_____________ หรือ
3. ชื่อ ___นายวชิระ ช่วยชู_____________________________________________________อายุ ____62____ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่_55/52 ซ.บรมราชชนนี 101 ถนน_____ บรมราชชนนี______ ตาบล/แขวง____ศาลาธรรมสพน์__________
อาเภอ/เขต____ _ทวีวฒ
ั นา_________ จังหวัด__ กรุงเทพมหานคร ___ รหัสไปรษณีย_์ _____10170_____________ หรือ
4. ชื่อ ___นายสุดสุ ติ อุน่ แสงจันทร์________________________________________________ อายุ __ 55____ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 20 ซ.เพชรเกษม 25/2____ ถนน______เพชรเกษม________ ตาบล/แขวง____ปากคลองภาษี เจริญ______
อาเภอ/เขต______ภาษี เจริญ________ จังหวัด____กรุงเทพมหานคร____ รหัสไปรษณีย_์ _____10160_______________
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 3

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………ผูม้ อบฉันทะ
(……………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้ บั มอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้ บั มอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ……………………………………….....… ผูร้ บั มอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2562 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ___________ เรื่อง______________________________________________________________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 9

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562
2562

หองพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

