
      

 
วันที ่ 24 มีนาคม 2560 

 
 
 

เรือ่ง  ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

2. แบบรายงานประจ าปี 2559 พรอ้มทัง้งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิท
ยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสี ิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผูต้รวจสอบบัญช ีในรปูแบบ CD-
ROM 

 
     3. ขอ้มูลกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง  

 
  4. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. 
 
  5. ขอ้มูลกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
   

  6. นยิามกรรมการอสิระของบรษัิท 
    
  7. เอกสารและหลักฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

  
  8. ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
  9. แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 
 

ดว้ยบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดใหม้ีการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวันศกุรท์ี ่28 เมษายน 
2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ MR 214-MR215 ณ สถานที ่ไบเทค บางนา เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 
10260  เพื่อพจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
 
ระเบยีบวาระการประชุม 

 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามระเบียบทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2559 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วันที ่28 เมษายน 2559 โดยไดส้ง่ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่

คณะกรรมการเห็นว่ามกีารบันทกึรายงานอยา่งถกูตอ้ง 
 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงานประจ าปี 2559 

ของคณะกรรมการ  
  
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: คณะกรรมการไดจั้ดเตรยีมขอ้มูลเกีย่วกับผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ส าหรับปีที่

ผ่านมาเพื่อน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ีใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับทราบถงึภาพรวมและทศิทางของผลประกอบการของบรษัิท
ฯและบรษัิทยอ่ยโดยสรปุ ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยใน

รอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยปี2559 ซึง่ผูส้อบ

บญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
   
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและ

บรษัิทยอ่ย ส าหรับระยะเวลาบัญชสี ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม



 
 

 
    ขอ้บังคับของบรษัิทฯและมาตรา 112 แหง่พระราชบัญญัต ิบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จัดท างบการเงนิ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิทฯ น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญ
ประจ าปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลา
สิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสี ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้เมือ่วันที ่27 กมุภาพันธ ์2560 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2559 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ บรษัิทฯมีผลประกอบการ มีก าไรสทุธปิระจ าปี 2559 
จ านวนเงนิ 354,256,273 บาท ตามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ขอ้ที ่ 36 ซึง่บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรเงนิก าไรเป็นเงนิทนุส ารอง

ตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนทีช่ าระแลว้ ซึง่ทางบรษัิทจัดสรรไวค้รบตามจ านวนแลว้ และทางบรษัิทท าการ
จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงนิ 96,019,255.40 บาท หรอื คดิ
เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 27.10 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยปันผลของบรษัิทคอืไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 ทัง้น้ีเน่ืองจาก
บรษัิทฯ ไดล้งทนุในบรษัิทรว่มทนุเพื่อผลติเหล็กมว้นหนา้แคบ 
การจ่ายเงนิปันผลในครัง้น้ี จะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธรัิบเงนิปันผลและเขา้รว่มประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (Record Date) ในวันที ่ 13 มีนาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ์  โดยวธิปิีดสมุดทะเบียนในวันที ่ 14 มีนาคม 2560 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวันที ่ 25 พฤษภาคม 2560 
แตทั่ง้น้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้เสยีกอ่น   
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงาน
ประจ าปี 2559 ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาทตอ่หุน้ แตทั่ง้น้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้เสยีกอ่น   
 
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา    ปี 2559   ปี 2558 
   อัตรา (บาทตอ่หุน้)             0.02        N/A 
 

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงนิปันผลไดเ้น่ืองจากบรษัิทไดเ้สยีภาษีไวแ้ลว้ในอัตรา
รอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิเครดติภาษีเงนิปันผล=เงนิปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ                                                                              

 
 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหม ่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
   

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้กรรมการ
คดิเป็นจ านวนหนึง่ในสามหรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีน้ีกรรมการที่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่

 
1) นายวีระชัย สธุรีชัย ประธานกรรมการ 
2) นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

 
 จ านวนครัง้และสัดสว่นการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการทัง้ 2 ทา่น ในปี 2559 (จัดประชมุรวม 5 ครัง้) 

    จ านวนครัง้ที่
เขา้รว่ม
ประชมุ 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

1) นายวีระชัย สธุรีชัย ประธานกรรมการ 4/5  8 ปี 
 

2) นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ  5/5   23 ปี 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด   
  คา่ตอบแทน เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ทา่นกลับเขา้ 

  ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่และอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
 
 
 
  

 
 

 



 
วาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 
  

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เพื่อการสรา้งสรรคแ์ละใหเ้กดิความหลากหลายทางความคดิ คณะกรรมการบรหิาร จงึเสนอให ้
แตง่ตัง้กรรมการทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ มีคณุวุฒแิละความสามารถ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการขับเอนและบรหิารจัดการใหก้บัองคก์ร 
คอื นางเมธกิานต ์ชตุพิงศส์ริ ิรายละเอียด 

 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาขอ้เสนอของอนุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

เห็นควรในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการใหม่  
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

  
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามขอ้บังคับบรษัิทขอ้ที1่4 กรรมการมสีทิธิไ์ดรั้บคา่ตอบแทนในการปฏบัิตหินา้ที ่ซึง่คา่ตอบแทน

ไดแ้ก ่ เงนิรางวัล เบี้ยประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผูพ้จิารณาโดยยดึ
หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการพจิารณาจาก หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบรษัิทฯในแตล่ะปี 

รวมถงึการเทยีบเคยีงคา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกบักลุม่อุตสาหกรรม ทัง้น้ีในเบือ้งตน้ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนรวมใน
วงเงนิจ านวนไม่เกนิ 4,000,000.- บาทตอ่ปี ซึง่เป็นอัตราเดมิเมือ่เทยีบกับปีกอ่น มีรายละเอียดดังน้ี  

 
1) ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนเงนิไม่เกนิ   40,000.00 บาท / เดอืน 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงนิไม่เกนิ   20,000.00   บาท / เดอืน 
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา ปี 2560 ปี 2559 
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน      40,000.00 30,000.00 
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน   20,000.00 15,000.00 

  
 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ก าหนดยอดรวมทัง้สิน้วงเงนิจ านวนไม่เกนิ 
4,000,000.- ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายเดอืน      
จ านวนเงนิไม่เกนิเดอืนละ 40,000.- บาท 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน   จ านวนเงนิไม่เกนิเดอืนละ 20,000.-   บาท 
  

วาระที ่8 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด ก าหนดใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทนหรอืคา่
สอบบัญชใีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ มีประกาศไวเ้มือ่
วันที ่ 12 ตลุาคม 2548 ใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จัดใหห้มุนเวียนผูส้อบบัญชทีกุ 5 ปี 
โดยบรษัิทสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหม่ หรอืรายเดมิก็ได ้

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอรายชือ่บรษัิทผูส้อบบัญชใีหม้ีการแตง่ตัง้ โดยพจิารณาถงึคณุสมบัตอิื่น ๆ ของผูส้อบบัญชี

เป็นองคป์ระกอบแลว้เห็นวา่ มีคณุสมบัตคิรบถว้นตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ จงึเห็นสมควรใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท บพีี
อาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทตอ่เน่ืองเป็นปีที ่4 เน่ืองจากมผีลงานการตรวจสอบ

ทีม่ีคณุภาพ และคา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกบัปรมิาณงานเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่
งบการเงนิของบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 โดยมีรายชือ่ดังน้ีคอื  
 
1) นายบุญเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 4165 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6303 
3) นางสาวรุง้ตวัน        บญุศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6031 
     

ทัง้น้ี ผูต้รวจสอบบัญชดัีงกลา่ว เป็นผูต้รวจสอบบัญชรีายเดมิและรายเดยีวกับปีทีผ่า่นมาของบรษัิทนอกจากน้ี ผูส้อบบัญชทีี่
เสนอใหม้ีการแตง่ตัง้โดยทีป่ระชมุ จะเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ย อยา่งไรก็ดผีูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไม่มี

ความสัมพันธ ์หรอืรายการทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหรอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผู ้
ถอืหุน้รายใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

 



 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีคอื 
 
1) นายบุญเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 4165 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6303 
3) นางสาวรุง้ตวัน        บุญศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6031 
     

ในนามส านักงาน บรษัิท บีพอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบรษัิทฯ และก าหนด
คา่ตอบแทนประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,650,000.- บาท เน่ืองจากผูส้อบบัญชมีีความประสงคจ์ะปรับ
คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชจีากอัตราเดมิเพื่อใหเ้หมาะสมกับปรมิาณงานทีเ่ป็นปัจจบัุน 
 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา ปี 2560 ปี 2559 

1) ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีในการตรวจสอบบัญช ี 1,650,000 1,380,000.- 
             
 
วาระที ่9 พจิารณาเร ือ่งอ ืน่ๆ (ถา้ม)ี  

 
 จงึเรยีนมาเพื่อขอเชญิผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวัน เวลา และสถานทีดั่งกลา่ว หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมีความประสงคท์ีจ่ะ
แตง่ตัง้บุคคลอื่นมาเขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้น้ี โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะ และยืน่ตอ่บรษัิท
ฯ กอ่นเร ิม่การประชมุดว้ย 
 
 

       ขอแสดงความนับถอื 

    บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

     

 

          (นายวีระชัย  สธุรีชัย) 

             ประธานกรรมการ  


