
 

 

 

AMC8E-001 

27 เมษายน 2561 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ได้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 

14.00น. ณ ห้องประชมุ SILK1 ชัน้ 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะ จ านวน 46 

ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 346,017,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.07 บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชมุดงันี ้

1. ที่ประชมุมีมติรับรองรายการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยที่ประชมุมีมติ

รับรองด้วยการลงคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 346,017,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน . เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

2. แจ้งในท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา และรายงานประจ าปี 2560

ของคณะกรรมการ 

3. ที่ประชมุมีมติอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ปี 2560 ซึง่ผู้สอบ

บญัชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เห็นด้วย จ านวน 346,007,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 

 

4. ที่ประชมุมีมติอนมุตัจิ่ายเงินปันผล ส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  

โดยที่ประชมุมมีติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 346,017,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 



 

 

 

5. ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ

ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยที่ประชมุมมีติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงดงันี ้

5.1 นายพิบลูศกัดิ์ อรรถบวรพิศาล 

เห็นด้วย จ านวน 346,017,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

5.2 นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ 

เห็นด้วย จ านวน 269,307,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9970 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 
หมายเหต ุเพื่อความโปร่งใสที่ประชมุลงมติให้นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ ซึง่มีจ านวนหุ้น 76,700,000หุ้น งดออกเสยีง

ในวาระท่ี 5.2 

5.3 เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 

เห็นด้วย จ านวน 345,997,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9940 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 20,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0060 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

6. ที่ประชมุมีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับ ปี 2561 ไว้ไมเ่กิน 4,000,000 บาท พร้อมก าหนด

รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000   บาท 

โดยที่ประชมุมมีติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 346,007,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 

 



 

 

 

7. ที่ประชมุมีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ 

1) นางสาวรุ้งตวนั        บญุศกัดิเ์ฉลมิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6031 

2) นางสาวปิยนชุ เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6303 

ในนามส านกังาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และ

ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,850,000 บาท 

โดยที่ประชมุมมีติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย จ านวน 346,007,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 

 

8. เร่ืองอื่นๆไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา  

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะน ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ที่ได้จดัท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ 

กรรมการผู้จดัการ 

http://www.asiametal.co.th/

