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ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ : 01

วันที่ประกาศใช : 21 กุมภาพันธ 2565

จํานวนหนารวมปก : 3 หนา

รหัสเอกสาร : PO-BOD-008

ระดับชั้นความลับ : เปดเผยตอบุคคลภายนอก
(Public)

ชื่อเอกสาร : นโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุม
ผูถือหุน

หนาที่ 2

จาก 3 หนา

นโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด (บริษัทฯ) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเคารพในสิทธิ
และความเทา เทีย มกันของผูถือ หุนทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนตางชาติ นักลงทุน รายยอย และนักลงทุน
สถาบัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหนักลงทุนทุกราย ไดมีสวนรวมในการเขา
รวมประชุมผูถือหุน ซึ่งกิจกรรม หรือกระบวนการใดก็ตาม ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ของนโยบายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช และเริ่ม
ดําเนินการ เมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนใน ตลท. เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯ จะดําเนินการดังนี้
1. เปดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกําหนดการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเปดเผยระเบียบวาระ
การประชุมและสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
ทันที ไมเกินวันทําการถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
2. จัดใหมีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับบริษัท
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน เสนอชื่อบุคคล เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท และสงคําถามเกี่ยวกับการประชุมลวงหนาในเวลาอันสมควร
4. ดูแลผูถือหุน ใหไดรับขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม
 จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม
และขอมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอยางครบถวน ตามกฎหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
ขอบังคับของบริษัท และสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist)
 เผยแพรเอกสารและข อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ ลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบ เผยแพรขอมูลของ ตลท.
ดวย
 ประกาศคําบอกกล าวเรียกประชุมสามัญผู ถือหุนลงในหนังสื อพิ มพรายวัน ติดตอกัน ไมนอยกว า
3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
 เป ด โอกาสให ผู ถื อหุ น เสนอวาระการประชุ ม หรื อ ส ง คํา ถามเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ รวมทั้ งเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ผานเว็บไซตของบริษัทฯ (https://www.acisonline.net) ลวงหนาไมนอยกวา 3
เดือน กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของ ตลท.
5. เปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
6. บริษัทฯ มีการอํานวยความสะดวกแกผูถือ หุนใหส ามารถเดิน ทางเข าร วมประชุ มไดง าย มีพ นักงาน
ตอนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับลงทะเบียนและนับผลการลงคะแนนเสี ยงที่มี
ประสิทธิภาพ
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หนาที่ 3

จาก 3 หนา

7. เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยไดจัดสรรเวลา
อยางเพียงพอเหมาะสม และจะบันทึกขอซักถามและขอเสนอแนะที่สําคัญจากผูถือหุน ไวในรายงานการประชุม อย าง
ครบถวน
8. เปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนพรอมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของ ตลท.
โดยไมชักชา ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุมผูถือหุน
9. จัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนแกหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และไดเผยแพรรายงานการ
ประชุมทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 นับแตวันประชุม
10. มอบหมายใหเลขานุการบริษัท และฝายนักลงทุนสัมพันธเปนผูติดตอ ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกระหวางบริษัทฯ กับนักลงทุน
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของนโยบายการอํานวยความสะดวก
และสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
นโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 ไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 และ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

ลงชื่อ
(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
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