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AMC2021E-04-003 

วันท่ี 27 เมษายน 2564  

 

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และเปลี่ยนวันที่ปิดสมุดวันก าหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล  

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ได้มี

มติอนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์

ประชุมไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพ 10260 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ 

ที่ส าคัญตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) ในขณะนี้มีความรุนแรงข้ึน และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาครัฐได้ขอ

ความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่

ระบาดไปสู่บุคคลจ านวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด

สถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 25) เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2564 ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม โดยมาตรการทั้งหมดให้

ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันท่ี 26 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 รวม 14 วัน หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 27 เมษายน 

2564 ได้พิจารณาโดยค านึงถึงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1) เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2564  

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK-1 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 โดยวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

(Record Date) ยังคงเดิมในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ

ด าเนินงานปี 2563 จากก าไรสุทธิประจ าปี รวม 135.82 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมจ านวนเงินการจ่ายปันผล 

67.2 ล้านบาท และเปลี่ยนวันก าหนดสิทธิเพ่ือรับเงินปันผลจากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 

2564 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงวาระเดิมตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งท่ี 1/2564 อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

2) หากได้รับค าสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของภาครัฐเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีผลให้เลื่อนการ
ประชุมในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด และยกเลิกวาระการประชุม ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ซึ่งเดิมก าหนดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่ประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแจ้งก าหนดวันประชุมใหม่
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติวาระส าคัญเพื่อการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2564 ที่ก าหนดเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวม 135.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้แจ้งไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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ของบริษัทท่ีมีรายชื่อ ณ วันท่ีก าหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เพื่อให้ด าเนินงานตรวจสอบบัญชีและน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ได้ตาม
ก าหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้  

1) คุณสุจิตรา มะเสนา  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  8645 
2) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  9219 
3) คุณอารีย ์ ก่อปิ่นไพฑูรย์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  10882 

 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2 ,400,000 บาท ทั้งนี้ 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมจะเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

บริษัทฯ จึงขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีดังกล่าวมาอย่างกะทันหัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณา
ทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้ท าได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มัติ
เรื่องต่างๆ ต่อไปโดยเร็ว  
 

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ฉบับวันที่ 9 

เมษายน 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะจากหนังสือหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว มอบฉันทะให้กับกรรมการ

อิสระแทนการเข้าร่วมด้วยตนเอง  

1) ส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซอง หนังสือมอบฉันทะ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ส่วนงาน เลขานุการ

บริษัท  เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์  

02-338-7222 ต่อ 202  

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ในข้อ (1) ข้างต้นภายในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564  
 

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ติดต่อ 02-338-7222  

ต่อ 202,260 หรือโดยอีเมล์ Secretary@asiametal.co.th  

ขอแสดงความนับถือ 

 
นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย ์

กรรมการผู้จดัการ 


