
 
 

หลักเกณฑก์ารใหผู้้ถอืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้และชื่อกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ 1. เจตนารมณ ์

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีควำมแน่วแน่ที่จะด ำรงไว้ซึ่งกำรจัดกำรที่

เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรบัจำกผูล้งทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทั่วไปอยู่เสมอว่ำเป็น

กิจกำรที่มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) 

 กำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรลว่งหนำ้ 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษิัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและ

เท่ำเทียมกนั นอกจำกนี ้ เพื่อใหมี้ขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดัเจนและโปรง่ใส บรษิัทฯจงึไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์

กำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ขึน้ ซึง่จะช่วย

กลั่นกรองระเบียบวำระที่จะเป็นประโยชนต์อ่บรษิัทฯอย่ำงแทจ้รงิ และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมมำด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ และสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูมี้ส่วนได้

เสียทกุฝ่ำย รวมทัง้ช่วยใหบ้รษิัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม 

ข้อ 2. นิยาม 

 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำร บรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 “กรรมกำร” หมำยควำมวำ่ กรรมกำร บรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

“ระเบียบวำระกำรประชมุ” หมำยควำมวำ่ ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของ บรษิัท เอเชีย

ซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุหรอืเสนอช่ือกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้

3.2 สดัส่วนกำรถือหุน้ขัน้ต ่ำ 

 3.2.1 สดัส่วนกำรถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ หรอื 

 3.2.2 สดัส่วนกำรถือหุน้ขัน้ต ่ำไม่นอ้ยกว่ำ 100,000 หุน้ และจะตอ้งถือหุน้บรษิัทในสดัส่วนดงักล่ำวต่อเน่ือง

มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี  

3.3 ตอ้งถือหุน้ตำมสดัส่วนที่ก ำหนดในขอ้ 3.2 ในวนัที่เสนอระเบียบวำระกำรประชมุหรอืเสนอช่ือกรรมกำร 

3.4 ตอ้งถือหุน้ตำมสดัส่วนที่ก ำหนดในขอ้ 3.2 ในวนัที่ปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้

ในปีนัน้ 



 
 

 อนึ่ง หำก บรษิัทฯตรวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุน้ในวนัที่ปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้

ในปีนัน้ (ตำมคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 3.4) แลว้ไม่พบช่ือผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 3.1 ถือหุน้ครบถว้นตำมที่ก ำหนด

ในขอ้ 3.2 แต่วำระกำรประชมุที่เสนอ หรือช่ือบุคคลที่เสนอเป็นกรรมกำรของผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 3.1 ไดถ้กูบรรจใุน

ระเบียบวำระกำรประชุมแลว้นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำวำระกำรประชุมที่เสนอ หรือไม่น ำเสนอช่ือ

บคุคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ำนนัน้ใหท้ี่ประชมุพิจำรณำ 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

 4.1.1 เรื่องที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตำ่งๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่

ก ำกบัดแูลบรษิัทฯ หรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของ

บรษิัทฯ 

 4.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

 4.1.3 เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำง

มีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

 4.1.4 เป็นเรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และขอ้มลูที่ผูถื้อหุน้กล่ำวอำ้งไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ำ

มีควำมไม่ปกติของเรื่องดงักล่ำว 

 4.1.5 เรื่องที่บรษิัทฯไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

 4.1.6 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทฯจะด ำเนินกำรได ้

 4.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รบัมติ

สนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงั

ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 4.1.8 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่สำมำรถติดต่อได ้

 4.1.9 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3 

4.2  ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

 4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3. ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ

คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี (แบบ ก.) ในส่วนทำ้ยของ

ห ลั ก เกณ ฑ์ นี ้  ห รือ อ ำจ แจ้ ง เรื่ อ งอ ย่ ำ ง ไม่ เป็ น ท ำ งก ำ รท ำงEmail Address เล ข ำนุ ก ำ รบ ริษั ท ที่ 

chonthicha@asiasoft.co.th หรือ เว็บไซตข์องบริษัทที่ https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/ir-

news/propose-agenda-agm2021/ ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้

ตอ้งส่งตน้ฉบับของแบบ ก. พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐำน หลักฐำนกำรถือหุน้ตำมหลักเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 
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ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสำร

ประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 19 

กุมภาพันธ ์2564 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุได ้  

 4.2.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบียบวำระกำรประชุม

ต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ก. ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อ

หุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน

ทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐำนกำรถือหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรำย

เป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำรหรืออำจสง่เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำม 4.2.1 ได ้

 4.2.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบียบวำระกำร

ประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระพรอ้มลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐำนใหค้รบถว้น หรอือำจสง่เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัตำม 4.2.1 ได ้

 4.2.4 เลขำนกุำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 

  (1) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถกูตอ้ง เลขำนกุำรบรษิัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภำยในวนัที่ 

21 กุมภำพันธ์ 2564 โดยหำกผู้ถือหุ้นไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภำยในวันที่  23 

กมุภำพนัธ ์2564 เลขำนกุำรบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง 

  (2) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3 เลขำนกุำรบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้

ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที่ 23 กมุภำพนัธ ์2564 

  (3) เรื่องที่ไม่เขำ้ข่ำยตำม (1) หรือ (2) เลขำนุกำรบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร

ประชมุคณะกรรมกำรภำยในวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 

 4.2.5 คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ ซึ่งจะตอ้ง

ไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมขอ้ 4.1.1 -4.1.9 เวน้แตค่ณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

 4.2.6 เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจเุป็นระเบียบกำรประชมุในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อ

หุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  บริษัทฯ

จะแจง้มติคณะกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้ทรำบทนัทีหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรหรือในวนัท ำกำรถดัไป พรอ้มทัง้แจง้

ผ่ ำ น ช่ อ ง ท ำ ง ข อ ง ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  แ ล ะ เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ   ที่ 

https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/ir-news/propose-agenda-agm2021/ และแจง้ที่ประชุม

ผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย  

ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 

 บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี ้

https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/ir-news/propose-agenda-agm2021/


 
 

5.1.1 มีคุณสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีของบรษิัท 

(1) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรดว้ยควำมระมัดระวังดว้ย

ควำมซื่อสตัย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอทุิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุ

ที่เหมำะสม มีสขุภำพรำ่งกำยแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ ์สำมำรถเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มี

กำรเตรียมตัวเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดีมีส่วนร่วมที่สรำ้งสรรค์ในกำรประชุม มีควำม

ตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชมุ และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจที่มีช่ือเสียง ประวตัิ

กำรท ำงำน และจรยิธรรมที่ดีงำม และไดร้บักำรยอมรบัจำกสงัคม 

(2) มีควำมรูค้วำมสำมำรถที่ส  ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจออนไลน์ กำรบันเทิง กำร

บริหำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ กำรตลำด ธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรบัญชี กำรเงิน กฎหมำย เทคโนโลยี

สำรสนเทศ เศรษฐศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร ์

(3) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 

5.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

5.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3. ต้องจัดท ำหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑนี์ ้หรืออำจแจง้

เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำง Email Address เลขำนกุำรบรษิัทที่ chonthicha@asiasoft.co.th หรอื เว็บไซต์

ของบริษัทที่ https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/ir-news/propose-agenda-agm2021/ ก่อน

ส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐำน และเอกสำรตำ่งๆใหถ้งึบริษัทภายใน วันที ่19 กุมภาพันธ ์2564 ดงันี ้

  (1) หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัท 

หลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  (2) หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือในแบบ ข. 

  (3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน 

(Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 

  (4) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) 

 5.2.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ข. ใหค้รบถ้วนพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนและผูถื้อหุน้

รำยที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุ
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รำยแลว้รวบรวมแบบ ข. และหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร หรือ

อำจสง่เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัตำม 5.2.1 ได ้

 5.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็น

กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยมือช่ือไว้เป็น

หลกัฐำนใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐำนตำม 5.2.1 (2) - (4) ของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุกคน

ดว้ย หรอือำจสง่เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัไดต้ำม 5.2.1  

 5.2.4 เลขำนกุำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 

   (1) หำกผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยใน

วนัที่21 กุมภำพันธ์ 2564 โดยหำกผูถื้อหุน้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัทภำยในวนัที่ 23 

กมุภำพนัธ ์2564 เลขำนกุำรบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง 

   (2) หำกบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ 5.1 

หรอืผูถื้อหุน้ที่เสนอช่ือกรรมกำรมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3 เลขำนกุำรบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อ

ทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที่ 23 กมุภำพนัธ ์2564 

   (3) กรณีที่ไม่เขำ้ข่ำยตำม (1) หรือ (2) เลขำนกุำรบรษิัทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมกำรในกำร

ประชมุวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 

 5.2.5 คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 

5.2.6 บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะถกูบรรจรุำยช่ือระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อ

หุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และบคุคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บรษิัทฯจะแจง้ใหผู้้

ถือหุน้ทรำบมติคณะกรรมกำรทันทีหลังกำรประชุมของคณะกรรมกำรหรือในวันท ำกำรถัดไปของกำรประชุม 

พ ร้อ ม ทั้ ง แ จ้ งผ่ ำ น ช่ อ งท ำง ขอ งต ล ำดห ลั ก ท รัพ ย์แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย  แล ะ เว็ ป ไซต์ ข อ งบ ริษั ท ที่ 

https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/ir-news/propose-agenda-agm2021/ และแจง้ที่ประชุม

ผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
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