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AMC2020E-005 

31 กรกฏาคม 2563 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 31 กรกฏาคม 2563  

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ถึง SILK4 ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ  

โดยรบัมอบฉันทะ จ านวน 54 ราย จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 348,533,547 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.60 บริษัทฯ ขอแจง้มติท่ีประชุมดงันี ้

1. ที่ประชุมมีมติรบัรองรายการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2562 โดยท่ีประชุมมีมติ

รบัรองดว้ยการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 348,533,528 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99999 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 19 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

2. แจง้ในที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2562

ของคณะกรรมการ 

 

3. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งผูส้อบ

บญัชีไดร้บัรองแลว้และรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

เห็นดว้ย จ านวน 348,533,547 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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4. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2562  

โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 348,533,547 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

5. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีมติอนมุัติดว้ยการลงคะแนนเสียงดงันี ้

5.1 นายวีระชยั สธีุรชยั มีจ านวนหุน้ 46,432,400 หุน้ 

เห็นดว้ย จ านวน  348,170,947  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8960 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน  362,600  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1040 
บตัรเสีย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

5.2 นางสาวเมธิกานต ์ชุติพงศสิ์ริ 

เห็นดว้ย จ านวน 338,828,547 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.2155 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 9,705,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.7845 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

6. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 3 ท่าน โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงดงันี ้

6.1 นางสาวพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์มีจ านวนหุน้ 19,000,000 หุน้ 

เห็นดว้ย จ านวน  348,533,547  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

6.2 นายสนุทร ค าพิพจน ์ 

เห็นดว้ย จ านวน   348,533,547 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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6.3 นางสาวสุนทรียา วงศศ์ิริกุล  

เห็นดว้ย จ านวน  347,147,647  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6024 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน  1,385,900  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3976 
บตัรเสีย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

7. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบั ปี 2563 ไวไ้ม่เกิน 4,000,000 บาท พรอ้มก าหนด

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000   บาท 

โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน  348,171,047  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8960 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน  362,500  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1040 
บตัรเสีย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

8. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นางสาวรุง้ตวนั        บุญศกัด์ิเฉลิม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6031 

2) นางสาวปิยนชุ เกษมศภุกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6303 
 

ในนามส านักงาน บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และ

ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,060,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการ

ลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน  348,171,047  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8960 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน  362,500  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1040 
บตัรเสีย จ านวน  -    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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9. เร่ืองอื่นๆ ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา  

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะน ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ดัท าเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ www.asiametal.co.th 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 

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

