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AMC2022E-02-001 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565 

 

เร่ือง แจง้จา่ยเงินปันผล, ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (เพ่ิมเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 1/2565 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565 มีมติในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหเ้สนอท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับด าเนินงานปี2564 จากก าไรสุทธิ

ประจ าปี (บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร

สุทธิหลงัหกัภาษี จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการ

อ่ืน) ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 650.87 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ25 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (เน่ืองจากบริษัทมีโครงการลงทุนเหล็กมว้น

เคลือบสงักะสีท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในปี2565) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิ

เพ่ือรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

27 พฤษภาคม 2565  

2. มีมติก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record 

Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565  

3. ก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ 

สถานท่ีประชุม ไบเทค บางนา หอ้งประชุม SLIK-1 และ SILK-2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  

(1) พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

(2) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีท่ีผ่านมา และ

รายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ยปี 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

(4)   พิจารณาอนุมติัจา่ยเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

(5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี  

1) นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ /  

รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

2) นางไทศิกา ไพรสงบ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยด าเนินการคัดเลือก

และสรรหากรรมการท่ีมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ 

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ไดแ้ก่  

1) นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์และ 2) นางไทศิกา ไพรสงบ ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

(6)   พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ก าหนดค่าตอบแทน        

  กรรมการส าหรบัปี 2565 ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตรา   

  เดิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย  

• ต าแหน่งประธานกรรมการ 

• ต าแหน่งกรรมการ 

   ค่าเบ้ียประชุมเฉพาะเร่ือง 

   ผลตอบแทนอ่ืนๆ  

 

40,000 บาท / เดือน  

20,000 บาท / เดือน 

5,000 บาท / ครั้ง 

ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากน้ี 

(7)   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 

ดงัรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1) คุณสุจิตรา มะเสนา       ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8645  

2) คุณนารีวรรณ ชยับนัทดั      ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 9219  

3) คุณอารีย ์ก่อป่ินไพฑูรย ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 10882 

และก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2,500,000 บาท ทั้งน้ีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการ

ก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว ใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป  

(8)  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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