หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดไว้วา่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนี่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยงตามจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู ้
เป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
นอกจากนี้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.2 สิ ทธิเกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
ก่ อนวันประชุ ม
(1) บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นใช้สิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 60 วัน โดยได้ดาเนินการแจ้งถึง
หลัก เกณฑ์การเสนอดังกล่ า วไว้อย่า งละเอี ย ดบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั ที่ www.asiametal.co.th
และประกาศผ่านช่ องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยรวมทั้งได้จดั ทา
แบบฟอร์ มเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุ มและชื่ อ
บุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2558 นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุ มและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังกล่าว
(2) บริ ษ ัท ได้จ ัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ก าหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม และระบุ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งนาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” เป็ นระยะเวลา
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ื อหุ ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบ
เอกสาร
(3) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประชุ ม สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุ ม
ได้ดว้ ยตนเอง บริ ษทั ได้แนบแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสื อ

เชิ ญประชุม เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วม
ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน หรื อสามารถมอบอานาจให้กรรมการอิส ระที่ บริ ษ ทั
แต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว เพื่อเป็ นการเพิ่มช่ องทางในการรั บรู้
ข้อ มู ล บริ ษ ัท ได้ดาเนิ นการลงโฆษณาบอกกล่ า วเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในหนัง สื อ พิ ม พ์เ ป็ น
ระยะเวลาติ ดต่ อกัน 3 วัน และล่ วงหน้า 3 วัน ก่ อนวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” ด้วย

(1)

(2)

(3)

(4)

ในวันประชุ ม
บริ ษ ทั ได้อานวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งในเรื่ องของสถานที่ จดั ประชุ มที่ สะดวกต่ อการ
เดินทาง การเตรี ยมหนังสื อเชิ ญประชุ มเผื่อสาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้นาเอกสารมาด้วย การจัดให้
มีจอรับภาพเพื่อรองรับการนาเสนอวาระต่างๆ เป็ นรู ปแบบของ PowerPoint ทาให้เกิ ดความ
สะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรี ยมไมโครโฟน เพื่อรองรับ
การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ซกั ถาม เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode)โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิงาน
เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
คณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารได้ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทาให้
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในปี ที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารที่มีอานาจสู งสุ ดของฝ่ ายการเงินและบัญชี เข้าร่ วมทั้งหมด
ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่ วมประชุมได้
ก่อนเริ่ มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม บริ ษทั ได้กาหนดให้
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจานวนผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมและจานวนหุ น้ ทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังการประชุ ม
(1) นอกจากการแจ้ง มติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี ผ่ า นทางระบบข่ า วสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วนั้น บริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู้ ือ

หุ น้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติดงั กล่าวได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้วย
(2) บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ภายใน14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
1.3 สิ ทธิในการได้ รับเงินปันผล
บริ ษทั มี การกาหนดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของกาไรสุ ทธิ ภายหลังการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั จะต้องจัดสรร
กาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั
ได้มีก ารกันเงิ นสารองไว้แล้วจานวน 55 ล้า นบาท ครบจานวนตามที่ กฎหมายกาหนด และสาหรั บผล
ประกอบการขาดทุน ปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เพื่อ
งดจ่ายเงินปั นผล)
1.4 สิ ทธิในการรับข่ าวสารข้ อมูลของกิจการอย่ างเพียงพอ
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญ อาทิ เช่ น ผลการดาเนิ นงาน หรื องบการเงิ น
เป็ นต้น ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงั ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ในหัวข้อข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่
ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้อง โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลข :
โทรศัพท์ :
02383 4100 ต่อ 208,266
โทรสาร :
02 383 4102

