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หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพือ่พจิารณา 

เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 

วตัถปุระสงค ์

เพือ่เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมคีวามมุ่งม ัน่ในการ

เป็นบริษทัจดทะเบยีนที่มีการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สี่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย

ไดร้บัประโยชนท์ีเ่หมาะสมอย่างเป็นธรรมและย ัง่ยนื 

บมจ. เอเซยี เมทลั  เหน็ควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหนา้

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายของบรษิทั ม ัน่ใจไดว้่าไดร้บัการปฎบิตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั โดย บมจ.เอเซยี เมทลั จะ

พจิารณาการใหส้ทิธผูิถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการสรร

หาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั ตามหลกัเกณฑท์ีบ่ริษทัฯ ก าหนด ดงัน้ี 

1. การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

    1.1 คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ที่จะเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  บมจ. เอเซยี เมทลั ตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัน้ี 

(1) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บมจ. เอเซยี เมทลั รายเดยีว หรอืหลายรายที่มสีดัส่วนการถอืหุน้และมสีทิธิ์ออกเสยีงนบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทั (ประมาณ 24,004,813.89 หุน้)  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัทีเ่สนอระเบยีบวาระการประชมุและวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

(3) สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองจากบริษทัหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 เรื่องที่ บมจ. เอเซีย เมทลั จะปฎเิสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

(1) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คุีณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1 

(2) เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงที่กล่าวอา้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหตุอนั

ควรสงสยัเกี่ยวกบัความไมป่กตขิองเรื่องดงักลา่ว 

(3) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจที ่บมจ. เอเซยี เมทลั จะด าเนินการใหเ้กดิผลตามที่ประสงค ์

(4) เรื่องที่ผูถ้ือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่อง

ดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั 
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(48,009,627.70 หุน้) เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงใน

ขณะทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในคร ัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

1.3 ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1) ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.1 ตอ้งจดัท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั โดยใช ้“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ในส่วนทา้ยของ

หลกัเกณฑน้ี์ หรอือาจแจง้เรื่องอย่างไมเ่ป็นทางการทางหมายเลขโทรสาร 02-383-4102 ,  

E-mail Address ของเลขานุการบริษทัที่ secretary@asiametal.co.th หรือ Website ของบริษทั 

www.asiametal.co.th/investor ก่อนส่งตน้ฉบบั “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ต่อ

คณะกรรมการบริษทัภายหลงัได ้ท ัง้น้ีผูถ้ือหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของ “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปี” พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และหลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1 ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบริษทั

หลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) 

จ ากดั และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี ใหถ้ึง บมจ. เอเซีย 

เมทลั ภายในวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2564 ตามทีอ่ยู่ดงัน้ี 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่55,55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง ถ.ศรนีครนิทร ์

ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 

 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคุีณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.1 เสนอระเบยีบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะส่วนที่ (1) และ 

(2) ของ “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้

รวบรวม “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี” และหลกัฐานการถือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบ

เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทกุรายเป็นชดุเดยีวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั  

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัและมคุีณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.1 เสนอระเบยีบวาระ

การประชุมมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท า “ แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” 1 

แบบ ต่อ 1 ระเบยีบวาระพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

http://www.asiametal.co.th/investor
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(4) ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะเป็นผูพ้จิารณากล ัน่กรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องตน้ใหค้ณะกรรมการ บมจ. 

เอเซยี เมทลั โดย 

 (4.1) หากผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายเลขานุการบริษทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ภายใน

วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 หากผูถ้ือหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบัให ้บมจ. เอเซีย เมทลั ภายในวนัที ่ 

24  กมุภาพนัธ ์2564 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่อง 

 (4.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีคุณสมบตัิตอ้งหา้มต ามขอ้ 1.1  

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ เพือ่ทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่1 มนีาคม 2564  

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั จะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม

พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั ในหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และส าหรบัเรื่องที่

ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั ทางบริษทัฯ จะแจง้ในระเบยีบวาระเรื่องเพื่อทราบพรอ้ม

ชี้แจงเหตผุลในการปฎเิสธเรื่องดงักลา่ว ในการประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 

2. การเสนอช่ือบคุคลเพือ่พจิารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2.1 คุณสมบตัิของผูถ้ือหุน้ที่จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตอ้งมี

คุณสมบตั ิดงัน้ี 

(1) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บมจ. เอเซยี เมทลั รายเดยีวหรอืหลายราย ที่มสีดัส่วนการถอืหุน้และมสีทิธิออกเสยีงนับ

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า 100,000 หุน้  

(2) ถอืหุน้ บมจ. เอเซยี เมทลั ในสดัส่วนที่ก  าหนดตาม (1) ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถอืหุน้อยู่ใน

วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ฯ 

(3) สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่นหนงัสือรบัรองจากบริษทัหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลา ด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2.2 คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที่จะเสนอช่ือเพือ่พจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ 

(1)   มอีายุไมต่ า่กว่า 23 ปีบรบูิรณ ์

  (2) มคุีณสมบตัิถูกตอ้งครบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรบั

กรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั บมจ. เอเซยี เมทลั และกฎหมายหรอืระเบยีบอื่นใด 

 (3) มคีวามรู ้ความสามารถ ภาวะผูน้ า วิสยัทศัน ์คุณธรรม จริยธรรมและประว ัติการท างานที่ดี ปฎิบตัิหนา้ที่

กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยสุ์จริต ปฎบิตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถกูตอ้งครบถว้น และโปร่งใส  
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(4) มีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมและส าคญัต่อกิจการของ บมจ. เอเซีย เมทลั ตามองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการไดแ้ก่ การบริหารจดัการ ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บญัชีและการเงิน และกฎหมาย 

โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2564 มกีรรมการที่ตอ้งออกตามวาระประกอบดว้ยดา้นบญัชีการเงนิ และธุรกิจและ

การตลาด 

(5) เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในกจิการของ บมจ. เอเซยี เมทลั และสามารถทุ่มเทอทุศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที่ 

(6) เป็นผูท้ีย่นิยอมในการเขา้รบัการเสนอชื่อ เพือ่เขา้รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ 

2.3 กรรมการอสิระ  หมายถงึกรรมการที่มคีวามเป็นอิสระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยมคุีณสมบตั ิดงัน้ี 

(1) ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถอืโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535) 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน รวมท ัง้ไมเ่ป็นพนกังาน ลูกจา้ง ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงนิเดือนประจ า ผู ้

มอี  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล  าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ (ปจัจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้) 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส 

พีน่อ้งและบตุร รวมท ัง้คู่สมรสของบตุร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ

ชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัหรอืบริษทัย่อย 

(4) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั และบริษทัที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มสี่วนไดเ้สยีหรือไดผ้ลประโยชน์

ในดา้นการเงนิหรอืการบรหิารงาน ณ ปจัจบุนัและ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้เช่น 

- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ มผีลประโยชนห์รอืส่วนไดเ้สยีไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ท ัง้ในดา้นการเงนิและการ

บรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะทีจ่ะท าใหข้าดความอิสระ 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่นผูส้อบบญัชี ที่ปรีกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงนิ หรือผูป้ระเมนิราคา

ทรพัยส์นิ 

- เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัย่อยหรือบุคคลที่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์หรอืเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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2.4 ขัน้ตอนในการพจิารณา   

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2.1 ตอ้งจดัท าหนงัสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาสรรหา

เป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยใช ้“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาสรรหา

เป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ” ในส่วนทา้ยของแนวทางน้ี หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่ เป็นทางการทาง 

 E-mail address ของเลขานุการบริษทัที่ secretary@asiametal.co.th หรือ website ของบริษทัที ่

www.asiametal.co.th/investor หรือทางโทรสารหมายเลข 02-383-4102 ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั” ต่อคณะกรรมการบริษทัภายหลงัได ้ท ัง้น้ีผูถ้อืหุน้ตอ้งส่ง

ตน้ฉบบัของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยมเีอกสาร

ประกอบดงัน้ี 

1) หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบริษทัหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่น

จากบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณา

สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั”  

3) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการท างานของบุคคลที่ไดร้บัการ

เสนอชื่อ 

4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั (ถา้ม)ี 

 

ทัง้น้ีใหส้่งเอกสารดงักลา่วขา้งตน้ถงึ บมจ. เอเซยี เมทลั ภายในวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2564 ตามทีอ่ยู่ดงัน้ี 

   

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่55,55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง ถ.ศรนีครนิทร ์

ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 

 

(2) ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคุีณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ

พจิารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้

รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน ส าหรบัผูถ้อืหุน้รายที ่

2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็น

กรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั”  ใหค้รบถว้น และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวม  “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้

mailto:saifon_s@asiametal.co.th
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รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั” และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ทุกรายตามที่ก  าหนดใน 

(1) พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรืออาจ

ส่งเรื่องอย่างไมเ่ป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม(1) ได ้

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัและมคุีณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.เอเซยี เมทลั มากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานให ้

ครบถว้น พรอ้มท ัง้แนบหลกัฐานของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนดว้ยหรืออาจส่ง เรื่องอย่างไม่เป็น

ทางการก่อนส่งตน้ฉบบั ตาม (1) ได ้

(4) ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณากล ัน่กรองคุณสมบตัิและตรวจสอบเอกสารในเบื้องตน้ให ้

คณะกรรมการสรรหา โดย 

(4.1) หากผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายเลขานุการบริษ ัทจะแจง้ผูถ้ือหุน้ภายในวนัที ่ 

22 กมุภาพนัธ ์2564 หากผูถ้อืหุน้ไมด่ าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบัถงึ บมจ. เอเซยี เมทลั ภายในวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์

2564 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่อง 

(4.2) หากบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคุีณสมบตัไิมค่รบถว้นหรอืมคุีณสมบตัิตอ้งหา้มตามขอ้ 2.2 หรือผูถ้อืหุน้

ทีเ่สนอชื่อกรรมการมคุีณสมบตัไิมค่รบถว้นตามขอ้ 2.1 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิด

เรื่องภายในวนัที ่ 1 มนีาคม 2564 

(5) คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เหมาะสม ท ัง้น้ีในการเสนอรายชื่อดงักลา่วใหถ้อืค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ บมจ.เอเซยี เมทลั เป็นทีสุ่ด 

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั จะไดร้บัการบรรจุ รายชื่อในระเบยีบ

วาระการประชมุ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ยงัคงสิทธิใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในที่ปร ะชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ บมจ. เอเซยี เมทลั ก าหนด 

 


