
หนา้ท่ี 1 จาก 5 หนา้ 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา 

เขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2565 

 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีความมุ่งมัน่ใน

การเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย

ไดร้บัประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 

บมจ. เอเซีย เมทลั  เห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้า

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายของบริษัท มัน่ใจไดว้่าไดร้บัการปฎบิติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดย บมจ.เอเซีย เมทลั 

จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการ

สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด ดงัน้ี 

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

    1.1 คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  บมจ. เอเซีย เมทลั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ. เอเซีย เมทลั รายเดียว หรือหลายรายท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้และมีสิทธ์ิออกเสียง

นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 24,004,813.89 หุน้)  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมและวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 เรื่องท่ี บมจ. เอเซีย เมทลั จะปฎิเสธการบรรจเุรื่องที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมคุีณสมบติัไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1 

(2) เร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มไิดแ้สดงถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเกี่ยวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ี บมจ. เอเซีย เมทลั จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

(4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง

ดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

(48,009,627.70 หุน้) เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมนัียส าคญัจากขอ้เท็จจริง

ในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในครั้งก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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1.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 ตอ้งจดัท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั โดยใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” ในส่วนทา้ยของ

หลกัเกณฑน้ี์ หรืออาจแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการทางหมายเลขโทรสาร 02-383-4102 ,  

E-mail Address ของเลขานุการบริษัทท่ี secretary@asiametal.co.th หรือ Website ของบริษัท 

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

คณะกรรมการบริษัทภายหลงัได ้ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของ “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี” พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และหลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1 ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจาก

บริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั และ เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ใหถึ้ง บมจ. 

เอเซีย เมทลั ภายในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2565 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถ.ศรีนครินทร ์

ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุม

ต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะส่วนท่ี (1) 

และ (2) ของ “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุก

ราย แลว้รวบรวม “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” และหลกัฐานการถือหุน้ พรอ้มเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั  

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 เสนอระเบียบ

วาระการประชุมมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(4) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองและตรวจสอบเอกสารในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ 

บมจ. เอเซีย เมทลั โดย 

 (4.1) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ภายในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2565 หากผูถื้อหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบัให ้บมจ. เอเซีย เมทลั ภายในวนัท่ี  

24  กุมภาพนัธ ์2565 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ือง 

 (4.2) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมคุีณสมบติัตอ้งหา้มตามขอ้ 1.1 ฝ่าย

เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้ เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 2 มีนาคม 2565  

(5) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และส าหรบัเร่ืองท่ี

ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ทางบริษัทฯ จะแจง้ในระเบียบวาระเร่ืองเพื่อทราบพรอ้ม

ช้ีแจงเหตุผลในการปฎเิสธเร่ืองดงักล่าว ในการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

http://www.asiametal.co.th/investor
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2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2.1 คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ที่จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ 

ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัน้ี 

(1) เป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ. เอเซีย เมทลั รายเดียวหรือหลายราย ท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้และมสิีทธิออกเสียง

นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 100,000 หุน้  

(2) ถือหุน้ บมจ. เอเซีย เมทลั ในสดัส่วนท่ีก าหนดตาม (1) ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุน้อยู่

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

(3) สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่นหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2.2 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลที่จะเสนอช่ือเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ 

(1)   มีอายุไมต่ า่กว่า 25 ปีบริบูรณ ์

  (2) มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรบั

กรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั บมจ. เอเซีย เมทลั และกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด 

 (3) มีความรู ้ความสามารถ ภาวะผูน้ า วิสยัทศัน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี ปฎบิติัหน้าท่ี

กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต ปฎบิติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส  

(4) มีความรูค้วามสามารถท่ีเหมาะสมและส าคญัต่อกิจการของ บมจ. เอเซีย เมทลั ตามองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการไดแ้ก่ การบริหารจดัการ ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ บญัชีและการเงิน และกฎหมาย 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระประกอบดว้ยดา้นบญัชีการเงิน และธุรกิจ

และการตลาด 

(5) เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของ บมจ. เอเซีย เมทลั และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

(6) เป็นผูท่ี้ยนิยอมในการเขา้รบัการเสนอช่ือ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาสรรหาเป็นกรรมการ 

2.3 กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอสิระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท รวมถึง บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือ ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท (โดยใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือ

โดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535) 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บั

เงินเดือนประจ า ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท รวมถึง บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บั

การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 



หนา้ท่ี 4 จาก 5 หนา้ 

(4) ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับริษัท และบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งในลกัษณะท่ีมส่ีวนไดเ้สียหรือไดผ้ลประโยชน์

ในดา้นการเงินหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง เช่น 

 มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ มผีลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น

การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความอสิระ 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู ้

ประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือ เป็นผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ 

2.4 ขั้นตอนในการพิจารณา   

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1 ตอ้งจดัท าหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาสรร

หาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาสรร

หาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั” ในส่วนทา้ยของแนวทางน้ี หรืออาจแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการทาง E-mail 

address ของเลขานุการบริษัทท่ี secretary@asiametal.co.th หรือ website ของบริษัทท่ี 

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

เขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได ้ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ตอ้งส่ง

ตน้ฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน โดยมีเอกสาร

ประกอบดงัน้ี 

1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1 ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์ หรือหลกัฐานอื่น

จากบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา

สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั”  

3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการท างานของบุคคลท่ีไดร้บัการ

เสนอช่ือ 

4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) 

 

ทั้งน้ีใหส่้งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ถึง บมจ. เอเซีย เมทลั ภายในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2565 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

    

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถ.ศรีนครินทร ์

ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

mailto:saifon_s@asiametal.co.th
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(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการ

พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ส าหรบัผูถื้อหุน้

รายท่ี 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะส่วนท่ี (1) และ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาสรรหา

เป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั”  ใหค้รบถว้น และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวม  “แบบเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั” และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายตามท่ี

ก าหนดใน (1) พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท หรืออาจส่งเร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม(1) ได ้

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.เอเซีย เมทลั มากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐานใหค้รบถว้น พรอ้มทั้งแนบหลกัฐานของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ยหรืออาจส่งเร่ือง

อยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบั ตาม (1) ได ้

(4) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัและตรวจสอบเอกสารในเบ้ืองตน้ให้

คณะกรรมการสรรหา โดย 

(4.1) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี  

22 กุมภาพนัธ ์ 2565 หากผูถื้อหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบัถึง บมจ. เอเซีย เมทลั ภายในวนัท่ี 24 

กุมภาพนัธ ์2565 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ือง 

(4.2) หากบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามขอ้ 2.2 หรือผูถื้อ

หุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบ

การปิดเร่ืองภายในวนัท่ี  1 มีนาคม 2565 

(5) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติั ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ และความ

เหมาะสม ทั้งน้ีในการเสนอรายช่ือดงักล่าวใหถื้อค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ บมจ.เอเซีย เมทลั เป็นท่ีสุด 

(6) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั จะไดร้บัการบรรจุรายช่ือในระเบียบ

วาระการประชุม พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทัล ยงัคงสิทธิใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทลั ก าหนด 

 


