
 

 

 

AMC 6-002 
28 เมษายน 2559 
 
เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตามท่ีบริษัท เอเซีย เมทลัจ ากดั (มหาชน) ได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ MR220 -MR221 ชัน้2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจ านวน 54 รายจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 369,496,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
76.96 บริษัทฯขอแจ้งมตท่ีิประชมุดงันี ้
 
1. ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

โดยท่ีประชมุมีมตรัิบรองด้วยการลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      จ านวน 369,496,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 
 
2. แจ้งในท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงาน
ประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการ 
3. ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2558
ซึง่ผู้สอบบญัชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      จ านวน  369,494,500.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9995 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน  2,000.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
 
  



 

 

4. ท่ีประชมุมีมติอนมุตังิดจา่ยเงินปันผล ส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2558 
โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      จ านวน  369,494,800.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9995 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  1,100.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสียง จ านวน  600.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0002 
5.ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 2 ทา่นกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคลดงันี ้
5.1) นางไทศกิา ไพรสงบ 
เห็นด้วย      จ านวน  369,496,200.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  200.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน  100.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
 
5.2) นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ 
เห็นด้วย      จ านวน  347,704,900.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 94.1024 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน  600.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0002 
หมายเหต ุเพ่ือความโปร่งใสท่ีประชมุลงมตใิห้นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ ซึง่มีจ านวนหุ้น 21,791,000 
หุ้น งดออกเสียงในวาระท่ี 5.2 
 
6. ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2559 ไว้ไมเ่กิน 4,000,000 บาทพร้อมก าหนด
รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดงันี ้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนๆละ 30,000 บาท 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   เป็นรายเดือนๆละ 15,000 บาท 
โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      จ านวน  369,494,800.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9995 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  1,700.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
งดออกเสียง จ านวน -  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
 



 

 

7. ท่ีประชมุมีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ 
1. นายบญุเลิศ  แก้วพนัธ์พฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4165,  
2. นางสาวปิยะนชุ เกษมศภุกร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6303,  
3. นางสาวรุ้งตะวนั บญุศกัดิเ์ฉลิม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6031  
4. นางสาวมะลิวรรณ  พาหวุฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4701 

ในนามส านกังานบริษัท บี พี อาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนด
คา่ตอบแทนประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน1,380,000 บาท 
โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      จ านวน  369,494,900.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  500.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน  1,100.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0003 
8.  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัเิปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัท และ อนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ของบริษัท
ข้อ 37 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนตราประทบัของบริษัท 
โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      จ านวน  369,494,900.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  1,100.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสียง จ านวน  500.00  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
 
9. เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาทัง้นีบ้ริษัทฯจะน ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ท่ีได้จดัท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ 


