
 
 

หลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระ 
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

 
ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

 บรษิัท เอเชยีซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) มคีวำมแน่วแน่ที่จะด ำรงไว้ซึ่งกำรจดักำรที่

เหมำะสม มปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิลทีด่ทีีส่ดุ เป็นทีย่อมรบัจำกผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัว่ไปอยู่เสมอว่ำเป็น

กจิกำรทีม่กีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) 

 กำรใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ 

เป็นสว่นหนึ่งของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม

และเท่ำเทยีมกนั นอกจำกนี้ เพื่อให้มีข ัน้ตอนและวธิกีำรในกำรพจิำรณำที่ชดัเจนและโปร่งใส บรษิัทฯจงึได้ก ำหนด

หลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร

ล่วงหน้ำขึน้ ซึง่จะช่วยกลัน่กรองระเบยีบวำระทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯอย่ำงแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ

เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ และสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อประโยชน์สงูสุดของ

บรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย รวมทัง้ช่วยให้บรษิัทฯ สำมำรถปฏบิตัิตำมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดไีดอ้ย่ำงเป็น

รปูธรรม 

ข้อ 2. นิยาม 

 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 “กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

“ระเบยีบวำระกำรประชุม” หมำยควำมว่ำ  ระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์

คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อ 3. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมกำรตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

3.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนัได ้

3.2 สดัสว่นกำรถอืหุน้ขัน้ต ่ำ 

 3.2.1 สดัสว่นกำรถอืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ หรอื 

 3.2.2 สดัสว่นกำรถอืหุน้ขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุน้ และจะตอ้งถอืหุน้บรษิทัในสดัสว่นดงักล่ำวต่อเนื่อง

มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

3.3 ตอ้งถอืหุน้ตำมสดัสว่นทีก่ ำหนดในขอ้ 3.2 ในวนัทีเ่สนอระเบยีบวำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมกำร 

3.4 ตอ้งถอืหุน้ตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดในขอ้ 3.2 ในวนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธใินกำรประชุมสำมญัผูถ้อื

หุน้ในปีนัน้ 



 
 

 อน่ึง หำก บรษิทัฯตรวจสอบรำยชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธใินกำรประชุมสำมญัผูถ้อื

หุน้ในปีนัน้ (ตำมคุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ 3.4) แลว้ไม่พบชื่อผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ 3.1 ถอืหุน้ครบถ้วนตำมที่

ก ำหนดในขอ้ 3.2 แต่วำระกำรประชุมทีเ่สนอ หรอืชื่อบุคคลทีเ่สนอเป็นกรรมกำรของผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ 3.1 ได้

ถูกบรรจุในระเบยีบวำระกำรประชมุแลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่พจิำรณำวำระกำรประชุมทีเ่สนอ หรอืไม่

น ำเสนอชื่อบุคคลทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ท่ำนนัน้ใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

4.1 เรื่องทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุม 

4.1.1 เรื่องที่ขดักับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแลบรษิทัฯ หรอืไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ 

 4.1.2 เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 

4.1.3 เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำย

อย่ำงมนียัส ำคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

4.1.4 เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้มลูทีผู่ถ้อืหุน้กล่ำวอำ้งไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็

ว่ำมคีวำมไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่ำว 

 4.1.5 เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

 4.1.6 เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัฯจะด ำเนินกำรได ้

4.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำในรอบ 12 เดอืนที่ผ่ำนมำ และได้รบัมติ

สนบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิใน

เรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญั 

 4.1.8 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สำมำรถตดิต่อได้ 

 4.1.9 เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตำมขอ้ 3 

4.2  ขัน้ตอนในกำรพจิำรณำ 

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3. ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ

คณะกรรมกำร โดยใช้แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.)  

ในสว่นทำ้ยของหลกัเกณฑน์ี้ หรอือำจแจง้เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำง Email Address เลขำนุกำร

บรษิทัที ่weena@playpark.com ก่อนส่งต้นฉบบัของแบบ ก. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได้ ทัง้นี้  

ผูถ้อืหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของแบบ ก. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน หลกัฐำนกำรถอืหุน้ตำมหลกัเกณฑ์

ใน 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร 

(ถ้ำม)ี ให้ถึงบริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2566 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมเีวลำเพยีงพอในกำร

พจิำรณำระเบยีบวำระกำรประชุมได ้  

mailto:weena@playpark.com


 
 

4.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบยีบวำระกำรประชุม

ต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็น

หลกัฐำน และผูถ้ือหุ้นรำยที ่2 เป็นต้นไปกรอกขอ้มูลเฉพำะในส่วนที ่(1) และ (2) ของแบบ ก. ให้

ครบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐำนกำรถอืหุน้พรอ้มเอกสำร

ประกอบเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำรหรอือำจส่งเรื่อง

อย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัตำม 4.2.1 ได ้

4.2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้ 3 เสนอระเบยีบวำระกำร

ประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบยีบวำระ ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบยีบวำระพรอ้มลงชื่อไว้

เป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น หรอือำจสง่เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัตำม 4.2.1 ได ้

 4.2.4 เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 

(1) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบรษิัทจะแจง้ผูถ้อืหุน้ภำยใน

วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2566 โดยหำกผูถ้อืหุน้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งต้นฉบบัคนืใหถ้ึง

บรษิัทภำยในวนัที่ 21 กุมภำพนัธ ์2566 เลขำนุกำรบรษิัทจะส่งหนังสอืแจ้งผูถ้ือหุน้เพื่อ

ทรำบกำรปิดเรื่อง 

(2) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตำมขอ้ 3 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอื

แจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2566 

(3) เรื่องทีไ่ม่เขำ้ข่ำยตำม (1) หรอื (2) เลขำนุกำรบรษิทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรในเดอืน กุมภำพนัธ ์2566 

4.2.5 คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พจิำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง

จะตอ้งไม่มลีกัษณะเขำ้ขำ่ยตำมขอ้ 4.1.1 -4.1.9 เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

4.2.6 เรื่องทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบยีบกำรประชุมในหนังสอืเชญิประชุม  

ผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำร บรษิทัฯ จะแจง้มตคิณะกรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบทนัทหีลงักำรประชุมคณะกรรมกำร

หรอืในวนัท ำกำรถดัไป พรอ้มทัง้แจง้ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ ที ่https://investor.asiasoft.net/th/home และแจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนั

ประชุมดว้ย  

ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1 คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 

 บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมกำรตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี้ 

5.1.1 มคีุณสมบตัถิูกตอ้งและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบรษิทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั 
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(1) มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอสิระ ปฏบิตัิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมดัระวงัด้วย

ควำมซื่อสตัย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทศิเวลำไดอ้ย่ำงเตม็

เมด็เตม็หน่วย มอีำยุทีเ่หมำะสม มสีขุภำพร่ำงกำยแขง็แรง และจติใจทีส่มบรูณ์ สำมำรถเขำ้

ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มกีำรเตรยีมตวัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็น

อย่ำงดมีสีว่นร่วมทีส่รำ้งสรรคใ์นกำรประชุม มคีวำมตรงไปตรงมำ มคีวำมกลำ้หำญในกำร

แสดงควำมคดิเหน็ในทีป่ระชุม และ/หรอื เป็นนักธุรกจิทีม่ชีื่อเสยีง ประวตักิำรท ำงำน และ

จรยิธรรมทีด่งีำม และไดร้บักำรยอมรบัจำกสงัคม 

(2) มคีวำมรูค้วำมสำมำรถที่ส ำคญัต่อธุรกจิของบรษิัท ได้แก่ ธุรกจิออนไลน์ กำรบนัเทงิ กำร

บริหำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ กำรตลำด ธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรบัญชี กำรเงิน 

กฎหมำย เทคโนโลยสีำรสนเทศ เศรษฐศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์

(3) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัหลำยแห่งในขณะเดยีวกนั 

5.2 ขัน้ตอนในกำรพจิำรณำ 

5.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3. ต้องจดัท ำหนังสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน์ี้ 

หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เ ป็นทำงกำรทำง  Email Address เลขำนุกำรบริษัทที ่

weena@playpark.com ก่อนสง่ตน้ฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ตอ้ง

สง่ตน้ฉบบัของแบบ ข. พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน และเอกสำรต่ำงๆให้ถึงบริษทัภายใน วนัท่ี 31 

มกราคม 2566 ดงันี้ 

(1) หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสอืรบัรองจำกบริษัท 

หลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  (2) หลกัฐำนกำรใหค้วำมยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อในแบบ ข. 

(3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน 

(Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ 

  (4) เอกสำรประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้ม)ี 

5.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร

ต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็น

หลกัฐำนและผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกขอ้มูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้

ครบถ้วนและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ข. และหลกัฐำนกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้

ทุกรำยเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร หรอือำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งต้นฉบบั

ตำม 5.2.1 ได ้

5.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดยีวหรอืหลำยรำยและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็น

กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถ้อืหุน้ต้องจดัท ำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยมอืชื่อ

ไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถ้วน และแนบหลกัฐำนตำม 5.2.1 (2) - (4) ของบุคคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชื่อ

เป็นกรรมกำรทุกคนดว้ย หรอือำจสง่เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนสง่ตน้ฉบบัไดต้ำม 5.2.1  
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 5.2.4 เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 

(1) หำกผู้ถือหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยใน

วนัที ่ 15 กุมภำพนัธ ์2566 โดยหำกผูถ้อืหุน้ไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข และส่งต้นฉบบัคนืใหถ้ึง

บรษิัทภำยในวนัที่ 21 กุมภำพนัธ ์2566 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอืแจง้ผู้ถือหุ้นเพื่อ

ทรำบกำรปิดเรื่อง 

(2) หำกบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อมคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมขอ้ 5.1 

หรอืผู้ถอืหุน้ทีเ่สนอชื่อกรรมกำรมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมขอ้ 3 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่ง

หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2566 

(3) กรณีทีไ่ม่เขำ้ข่ำยตำม (1) หรอื (2) เลขำนุกำรบรษิทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรในเดอืน กุมภำพนัธ ์2566 

 5.2.5 คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ 

5.2.6 บุคคลทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร จะถูกบรรจุรำยชื่อระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อื

หุน้ พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมกำร และบุคคลทีไ่ม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร บรษิทัฯจะแจง้

ให้ผู้ถือหุ้นทรำบมติคณะกรรมกำรทนัทหีลงักำรประชุมของคณะกรรมกำรหรอืในวนัท ำกำรถดัไปของกำร

ประชุม พร้อมทัง้แจ้งผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งปร ะเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริษัทที ่

https://investor.asiasoft.net/th/home และแจง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชุมดว้ย 
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