AMC 7-001
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื อง
เรื อง

แจ้ งจ่ายปั นผล, แต่งตังกรรมการใหม่
)
, วันปิ ดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560,
วาระการประชุมสามัญประจําปี 2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนืองด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง) ที 2/2560
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติดงั ต่อไปนี )
1. มีมติเรื องจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัททีมีรายชือ ณ วันกําหนดสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ในวันที 28 เมษายน 2560 และสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 9 พฤษภาคม 2560 และ
ให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที 25 พฤษภาคม 2560 แต่ทงนี
ั ) )สิทธิทีจะได้ รับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอนขึ )นอยู่กบั การ
พิจารณาอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้น
2. มีมติเรื องพิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
)
แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
โดยเสนอรายชือคณะกรรมการท่านเดิม จํานวน 2 ท่าน ดังนี )
1. นายวีระชัย
สุธีระชัย
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
3. มีมติเรื องพิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
)
เพิมเติม จํานวน 1 ท่าน ดังนี )
1. นางเมธิกานต์
ชุตพิ งศ์สิริ
กรรมการ
4. มีมติเรื องกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ดังนี )
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จํานวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน
5. มีมติเรื องพิจารณาแต่งตังผู
) ้ ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560
แต่งตังผู
) ้ สอบบัญชี ดังนี )
1. นายบุญเลิศ
แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ทะเบียนเลขที 4165
2. นางสาวปิ ยนุช
เกษมศุภกร ทะเบียนเลขที 6303

3. นางสาวรุ้งตวัน
บุญศักดิเV ฉลิม ทะเบียนเลขที 6031
4. นางสาวมะลิวรรณ
พาหุวฒ
ั นกร ทะเบียนเลขที 4701
สําหรับมติเรื องค่าตอบแทน ประจําปี 2560 อาทิเช่น
1. ค่าตรวจสอบประจําปี
870,000
บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน (สามไตรมาส)
780,000
บาท
6. มีมติเรื องกํ าหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 (Record Date) วันที 13 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือ ตาม ม.225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 14 มีนาคม 2560 และกําหนดให้ วนั ที 28
เมษายน 2560 เป็ นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
7. มีมติกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560 ในวันศุกร์ 28 เมษายน
2560 ณ ห้ องประชุม MR214-MR215 เวลา 14.00 น. ณ สถานทีประชุม ไบเทค บางนาโดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี )
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริ ษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2559
วาระที 4 พิจารณาจ่ายเงินปั นผล
วาระที 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
)
แทนกรรมการเก่าทีออกตามวาระ
วาระที 6 พิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
)
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
วาระที 8 พิจารณาแต่งตังผู
) ้ ตรวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560
วาระที 9 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายชูศกั ดิV ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การ

