
 
 

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความแน่วแน่ที่จะด ารงไว้ซึ่งการจัดการที่

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทัว่ไปอยู่เสมอว่าเป็น

กิจการท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการลว่งหน้า 

เป็นสว่นหนึง่ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดขีองบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและ

เทา่เทยีมกนั นอกจากนี ้ เพื่อให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทฯจึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์

การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการลว่งหน้าขึน้ ซึง่จะชว่ย

กลัน่กรองระเบยีบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯอยา่งแท้จริง และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้

เสยีทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัติามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อ 2. นิยาม 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของ บริษัท เอเชีย

ซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2 สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่า 

 3.2.1 สดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ หรือ 

 3.2.2 สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นดงักลา่วต่อเนื่อง

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

3.3 ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.2 ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ 

3.4 ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.2 ในวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ในปีนัน้ 



 
 

 อนึง่ หาก บริษัทฯตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ในปีนัน้ (ตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไมพ่บช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ก าหนด

ในข้อ 3.2 แตว่าระการประชุมที่เสนอ หรือช่ือบคุคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถกูบรรจุใน

ระเบียบวาระการประชุมแล้วนัน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่น าเสนอช่ือ

บคุคลที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ให้ที่ประชมุพิจารณา 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

 4.1.1 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ี

ก ากบัดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบังคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ 

 4.1.2 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 4.1.3 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

มีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 4.1.4 เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมลูที่ผู้ ถือหุ้นกลา่วอ้างไมไ่ด้แสดงให้เห็นว่า

มีความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

 4.1.5 เร่ืองที่บริษัทฯได้ด าเนินการแล้ว 

 4.1.6 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯจะด าเนินการได้ 

 4.1.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยเสยีงที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั

ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 4.1.8 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

 4.1.9 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 

4.2  ขัน้ตอนในการพิจารณา 

 4.2.1 ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของ

หลักเกณฑ์นี  ้หรืออาจแจ้งเ ร่ืองอย่างไม่เ ป็นทางการทางEmail Address เลขานุการบริษัทที่ 

chonthicha@asiasoft.co.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html 

ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. ตอ่คณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ 



 
 

หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้  

 4.2.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม

ต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือ

หุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน

ทกุรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกราย

เป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการหรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม 4.2.1 ได้ 

 4.2.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท าแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานให้ครบถ้วน หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม 4.2.1 ได้ 

 4.2.4 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการ โดย 

  (1) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่ 

19 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 

กมุภาพนัธ์ 2562 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

  (2) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้ง

ผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562 

  (3) เร่ืองที่ไม่เข้าข่ายตาม (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ

ประชมุคณะกรรมการเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

 4.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้อง

ไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 4.1.1 -4.1.9 เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

 4.2.6 เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือ

หุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษัทฯ

จะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทัง้แจ้ง

ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที ่

http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชุมด้วย  

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

 บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html


 
 

5.1.1 มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท 

(1) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วย

ความซื่อสตัย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุม่เทอทุิศเวลาได้อยา่งเต็มเม็ดเต็มหนว่ย มีอายุ

ที่เหมาะสม มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบรูณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มี

การเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ

ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจที่มีช่ือเสียง ประวตัิ

การท างาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสงัคม 

(2) มีความรู้ความสามารถที่ส าคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจออนไลน์ การบันเทิง การ

บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชี การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี

สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(3) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

5.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

5.2.1 ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดท าหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้ง

เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการทาง Email Address เลขานกุารบริษัทท่ี chonthicha@asiasoft.co.th หรือ เว็บไซต์

ของบริษัทที่ http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการ

ภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆให้ถึงบริษัท

ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดงันี ้

  (1) หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท 

หลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  (2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในแบบ ข. 

  (3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการท างาน 

(Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

  (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี 

 5.2.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานและผู้ ถือหุ้น

รายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุ



 
 

รายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรือ

อาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม 5.2.1 ได้ 

 5.2.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดท าแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็น

หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตาม 5.2.1 (2) - (4) ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคน

ด้วย หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัได้ตาม 5.2.1  

 5.2.4 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการ โดย 

   (1) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่

19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 

กมุภาพนัธ์ 2562 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

   (2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 

หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อ

ทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562 

   (3) กรณีที่ไมเ่ข้าขา่ยตาม (1) หรือ (2) เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการในการประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

 5.2.5 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 5.2.6 หากบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้เป็นกรรมการ 

เลขานุการบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการและ

ฝ่ายบริหารได้ประชมุร่วมกนั 

5.2.7 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร จะถูกบรรจุรายช่ือระเบียบวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และบคุคลที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมของ

คณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไปของการประชมุ พร้อมทัง้แจ้งผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และเว็ปไซต์ของบริษัทท่ี http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html และแจ้งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอีกครัง้

ในวนัประชมุด้วย 



 

แบบ ก. 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ เอเชียซอฟท์ จ านวน.......................................หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี............................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง................................................

อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.......................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................... 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน..........................................E-mail(ถ้าม)ี.................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี................................. 

เร่ือง........................................................................................................................................................................... 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพจิารณา.............................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................และ 

มีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นตน้) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

ซึง่มเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน.....................................................แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก.นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประการและเพื่อเป็น

หลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้

 

............................................................ผู้ ถือหุ้น 

(......................................................................) 

วนัท่ี.................................................................... 
หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯและในกรณีผู้ ถือหุ้น

เป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้องและในกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติ

บคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง(หากเป็นชาวตา่งประเทศ)ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้

ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบ ก. อย่างไมเ่ป็นทางการทาง Email Address เลขานกุารบริษัทท่ี chonthicha@asiasoft.co.th หรือ เว็บไซต์ของ

บริษัทท่ี http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. 

 3. ต้นฉบบัของแบบ ก. จะต้องสง่ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และ

เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมเป็น

ชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4.2.2 

 5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า  1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ก. 1 แบบตอ่ 1 ระเบียบวาระ

และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2.3 

 6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 7. เอเชียซอฟท์ จะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถตดิตอ่ได้ หรือมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วน 

http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html


กรุณาส่ง 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28  

ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562) 



 

แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ เอเชียซอฟท์ จ านวน................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี............................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.......................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน..........................................E-mail(ถ้าม)ี.................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว................................................................อาย.ุ............ปี 

เป็นกรรมการ เอเชียซอฟท์ ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทและมีหลกัฐานการ

ให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และ

ประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน .... .................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ข.นี ้หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมด 

ถกูต้องทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้

 

............................................................ผู้ ถือหุ้น 

(......................................................................) 
วนัท่ี.................................................................... 

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..........................................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการตาม(2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการ
ปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้

 

........................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
(......................................................................) 
วนัท่ี.................................................................. 

หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯและในกรณีผู้ ถือหุ้น

เป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้องและในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติ

บคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง(หากเป็นชาวตา่งประเทศ)ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้

ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address เลขานกุารบริษัทท่ี chonthicha@asiasoft.co.th 

หรือ เว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. 

 3. ต้นฉบบัของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารพิจารณา ตาม

หลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้ว

รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 5.2.2 

 5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการมากกว่า  1 ราย ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ข. 1 แบบตอ่กรรมการ 1 

คน และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 5.2.3 

 6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 7. เอเชียซอฟท์ จะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถตดิตอ่ได้ หรือมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วน หรือบคุคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 

http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html


กรุณาส่ง 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28  

ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

 

(แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ) 


