วั นที่ 24 มีนาคม 2560

เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้นบริษั ท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559
2. แบบรายงานประจาปี 2559 พร ้อมทัง้ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จของบริษั ทฯและบริษัท
ิ้ สุด วั นที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู ้ตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบ CDย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบั ญชีสน
ROM
่ กลับเข ้าดารงตาแหน่ง
3. ข ้อมูลกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระและได ้รับการเสนอชือ
4. หนั งสือมอบฉั นทะแบบ ข. และ ค.
5. ข ้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ สนอเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษั ท
7. เอกสารและหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมประชุมต ้องแสดงก่อนเข ้าร่วมประชุม วิธก
ี ารมอบฉั นทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
8. ข ้อบั งคับของบริษัทฯ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
9. แผนทีส
่ ถานทีจ่ ั ดการประชุม

ด ้วยบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) กาหนดให ้มีการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 ในวั นศุกร์ท ี่ 28 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม MR 214-MR215 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม.
10260 เพื่อพิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2559
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นตองพิ
้
จารณาและรับรองรายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี
2559 ซึง่ ได ้จั ดประชุมเมือ
่ วั นที่ 28 เมษายน 2559 โดยได ้ส่งสาเนารายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2559
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที
้ ป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559 ซึง่
คณะกรรมการเห็นว่ามีการบั นทึกรายงานอย่างถูกต ้อง
วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ในรอบปี ทีผ
่ า่ นมา และรายงานประจาปี 2559
ของคณะกรรมการ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได ้จั ดเตรียมข ้อมูลเกีย
่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาหรับปี ที่
ผ่านมาเพื่อนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทังนี
้ ้ให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัท
ฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฎตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน
รอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2559
ึ่ ผูส
วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อยปี 2559 ซง
้ อบ
ิ้ ด ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559
บ ัญชไี ด้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญช ี สาหร ับรอบปี สนสุ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จของบริษัทฯและ
ิ้ สุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผู ้สอบบั ญชีได ้ตรวจสอบแล ้ว ทัง้ นี้เพือ
บริษัทย่อย สาหรับระยะเวลาบั ญชีสน
่ ให ้เป็ นไปตาม

ข ้อบั งคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบั ญญัต ิ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให ้คณะกรรมการ
้ สุดของรอบปี บั ญชีของบริษัทฯ นาเสนอต่อทีป
บริษัทฯ จั ดทางบการเงิน ณ วั นสิน
่ ระชุมผู ้ถือหุนในการประชุ
้
มสามั ญ
ประจาปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จของบริษัทฯและบริษั ทย่อยสาหรับรอบระยะเวลา
้ สุด วั นที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
สิน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที
้ ป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
ิ้ สุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
เบ็ ดเสร็จของบริษัทฯและบริษั ทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบั ญชีสน
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาตแลวเมื
้ อ
่ วั นที่ 27 กุมภาพั นธ์ 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติจา่ ยเงินปันผล สาหร ับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกาไรสุทธิประจาปี 2559
จานวนเงิน 354,256,273 บาท ตามข ้อกาหนดของบริษัทฯ ข ้อที่ 36 ซึง่ บริษัทฯ ต ้องจั ดสรรเงินกาไรเป็ นเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายรอยละ
้
10 ของทุนจดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว ซึง่ ทางบริษัทจั ดสรรไว ้ครบตามจานวนแล ้ว และทางบริษั ททาการ
จ่ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ในอั ตราหุ ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน 96,019,255.40 บาท หรือ คิด
เป็ นสัดส่วนรอยละ
้
27.10 ซึง่ ไม่สอดคล ้องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทคือไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 50 ทัง้ นี้เนื่องจาก
บริษัทฯ ได ้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตเหล็กม ้วนหน ้าแคบ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผลและเขาร่
การจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี้ จะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น โดยกาหนดรายชือ
่ ีสท
้ วมประชุมสามั ญ
่ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
ผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560 (Record Date) ในวั นที่ 13 มีนาคม 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวั นที่ 14 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวั นที่ 25 พฤษภาคม 2560
แต่ทงั ้ นี้จะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมสามั ญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นเสียก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 ในอั ตราหุ ้นละ 0.20 บาทต่อหุ ้น แต่ทงั ้ นีจ
้ ะตองได
้
้รับอนุมัต ิจากทีป
่ ระชุมสามั ญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นเสียก่อน
ข ้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผ
่ ่านมา
อั ตรา (บาทต่อหุ ้น)

ปี 2559
0.02

ปี 2558
N/A

หมายเหตุ: ผู ้ถือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลได ้เนื่องจากบริษั ทได ้เสียภาษี ไว ้แล ้วในอั ตรา
ิ ส่วนแปดสิบ
ร ้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ เครดิตภาษี เงินปั นผล=เงินปั นผลคูณยีส
่ บ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข ้อบั งคับของบริษัท ขอที
้ ่ 13 กาหนดให ้ในการประชุมสามั ญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นทุกครังกรรมการ
้
คิดเป็ นจานวนหนึง่ ในสามหรือจานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึง่ ในสามจะตองออกจากต
้
าแหน่งตามวาระ โดยปี นีก
้ รรมการที่
ต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ไดแก่
้
1)
2)

นายวีระชัย
นางเพ็ ญจั นทร์

สุธรี ชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

จานวนครัง้ และสัดส่วนการเข ้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทัง้ 2 ท่าน ในปี 2559 (จั ดประชุมรวม 5 ครัง)
้
จานวนครัง้ ที่
จานวนปี ทีด
่ ารง
เข ้าร่วม
ตาแหน่ง
ประชุม
กรรมการ
1) นายวีระชัย
สุธรี ชัย
ประธานกรรมการ
4/5
8 ปี
2)

นางเพ็ ญจั นทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

5/5

23 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข ้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่ง ตังกรรมการที
้
พ
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านกลับเขา้
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ และอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
เพิม
่ เติม
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อการสร ้างสรรค์และให ้เกิดความหลากหลายทางความคิด คณะกรรมการบริหาร จึงเสนอให ้
แต่งตัง้ กรรมการทีเ่ ป็ นคนรุน
่ ใหม่ มีคณ
ุ วุฒ ิและความสามารถ เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการขับเอนและบริหารจั ดการให ้กับองค์กร
คือ นางเมธิกานต์ ชุตพ
ิ งศ์สริ ิ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาข ้อเสนอของอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เห็นควรในทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัต ิแต่งตัง้ กรรมการใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ิ ธิไ์ ด ้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัตห
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามขอบั
้ งคับบริษั ทข ้อที1
่ 4 กรรมการมีสท
ิ น ้าที่ ซึง่ ค่าตอบแทน
ได ้แก่ เงินรางวั ล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนั ส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาเป็ นผู ้พิจารณาโดยยึด
หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนการพิจารณาจาก หน ้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษั ทฯในแต่ละปี
รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให ้อยูใ่ นระดับเดียวกับกลุม
่ อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ในเบือ
้ งต ้นได ้กาหนดค่าตอบแทนรวมใน
วงเงินจานวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึง่ เป็ นอั ตราเดิมเมือ
่ เทียบกับปี ก่อน มีรายละเอียดดังนี้
1)
2)

ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จานวนเงินไม่เกิน

40,000.00

บาท / เดือน

จานวนเงินไม่เกิน

20,000.00

บาท / เดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี ทีผ
่ า่ นมา
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือน
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือน

ปี 2560
40,000.00
20,000.00

ปี 2559
30,000.00
15,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริษั ทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให ้ที่
้ วงเงินจานวนไม่เกิน
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 กาหนดยอดรวมทัง้ สิน
4,000,000.- ล ้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1)
2)

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายเดือน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือน

จานวนเงินไม่เกินเดือนละ

40,000.-

บาท

จานวนเงินไม่เกินเดือนละ

20,000.-

บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญช ี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบั ญญัตบ
ิ ริษั ทมหาชนจากัด กาหนดให ้แต่งตังผู
้ ้สอบบั ญชี และกาหนดค่าตอบแทนหรือค่า
สอบบั ญชีในการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นและสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว ้เมือ
่
วั นที่ 12 ตุลาคม 2548 ให ้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จั ดใหหมุ
้ นเวียนผู ้สอบบั ญชีทก
ุ 5 ปี
โดยบริษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้สอบบั ญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได ้
่ บริษั ทผู ้สอบบั ญชีใหมี้ การแต่งตัง้ โดยพิจารณาถึงคุณสมบั ตอ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้เสนอรายชือ
ิ ื่น ๆ ของผู ้สอบบั ญชี
เป็ นองค์ประกอบแลวเห็
้ นว่า มีคณ
ุ สมบั ตค
ิ รบถ ้วนตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ จึงเห็นสมควรใหแต่
้ งตัง้ ผู ้สอบบั ญชีจาก บริษั ท บีพี
อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู ้ตรวจสอบบั ญชีของบริษั ทต่อเนื่องเป็ นปี ท ี่ 4 เนื่องจากมีผลงานการตรวจสอบ
ทีม
่ ีคณ
ุ ภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็ นผู ้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
่ ดังนี้คอ
งบการเงินของบริษั ทฯ ประจาปี 2560 โดยมีรายชือ
ื
1)
2)
3)

นายบุญเลิศ
นางสาวปิ ยนุช
นางสาวรุ ้งตวั น

แกวพั
้ นธุพ
์ ฤกษ์
เกษมศุภกร
บุญศักดิเ์ ฉลิม

ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่

4165
6303
6031

ทัง้ นี้ ผู ้ตรวจสอบบั ญชีดังกล่าว เป็ นผู ้ตรวจสอบบั ญชีรายเดิมและรายเดียวกับปี ทีผ
่ า่ นมาของบริษัทนอกจากนี้ ผู ้สอบบั ญชีท ี่
่ ทีเ่ สนอมานั น
เสนอให ้มีการแต่งตัง้ โดยทีป
่ ระชุม จะเป็ นผู ้สอบบั ญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ดผ
ี ู ้สอบบั ญชีตามรายชือ
้ ไม่มี
ความสัมพั นธ์ หรือรายการทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และหรือมีสว่ นได ้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วของ
้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที
้ ป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น พิจารณาอนุมั ต ิการแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี คือ
1)
2)
3)

นายบุญเลิศ
นางสาวปิ ยนุช
นางสาวรุ ้งตวั น

แกวพั
้ นธุพ
์ ฤกษ์
เกษมศุภกร
บุญศักดิเ์ ฉลิม

ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่

4165
6303
6031

ในนามสานักงาน บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาตของบริษั ทฯ และกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,650,000.- บาท เนื่องจากผู ้สอบบั ญชีมีความประสงค์จะปรับ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบั ญชีจากอั ตราเดิมเพื่อให ้เหมาะสมกับปริมาณงานทีเ่ ป็ นปั จจุบัน
ข้อมูลการเปรียบเทียบก ับค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชใี นปี ทีผ
่ า่ นมา
1)
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ในการตรวจสอบบั ญชี

ปี 2560
1,650,000

ปี 2559
1,380,000.-

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมตามวั น เวลา และสถานทีด
่ ังกล่าว หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ทจี่ ะ
แต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข ้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี
้ ้ โปรดมอบฉั นทะตามแบบใบมอบฉั นทะ และยืน
่ ต่อบริษัท
ฯ ก่อนเริม
่ การประชุมด ้วย
ขอแสดงความนั บถือ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

(นายวีระชัย สุธรี ชัย)
ประธานกรรมการ

