
    

          หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี  2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องยนิูเวิร์ส 1  ชัน้ 12 สเปซบายมิราเคลิ คอนเว็นชัน่ เซน็เตอร์  

เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 



1 

 

 

 

 

 

 AMA/CS 12/2560 

        27  2560 

 

   2560 

 

   

     ( ) 

 

 1.   2/2559  10  2559 (

 1)  

 2.  2559 (  

   31  2559)  (  2  3) 

 3.  (  5) 

 4.   (  5)  

 5.  

 6.     

 7.    

 8.    

 9.   ( ) 

 10.    . 

 11.   2559 

  

  

    ( ) (“ ”)  2/2560  3  2560  

  2560  18  2560  14:00 .  

  1   12     33/4   9 

/    10310  

 

  2560   

 28  2559  31  2560 

  

  



2 

 

 1    2/2559  10  2559 

 

 : 

    2/2559  10  2559  

 (  1) 

 :  

   2560  

 2/2559  

 :   

  
 

 2    2559 

 

 : 

   2559 

 2559 (  2 )  

 :  

   2560 

  2559  

 :   

   
 

 3   

   31  2559 

 

 : 

  . . 2535  112   35                

 

 :  

   1/2560  21  2560 

     31  2559 

      

 

  



3 

  

 3,260,206,450.02   

        1,160,703,097.44  

           965,490,104.84  

          143,911,298.73  

                            0.46  

 

 :  

   2/2560  3  2560                 

   

 2560                  

  31  2559                          

  2559  108 (                       

 2) 

 :   

  

 

 4     2559 

 

 : 

    25  

  ( )  

    

                    

   

   /  

    . . 2535  115   116 

  38   40  

(1)     

(2)   

(3)   

   

(4)   5  

 ( )  10                

  



4 

 

 215,800,000   10  21,580,000   

   31  2558  11,000,000   

  2559  119,500,413.43   

 7,500,000   5 

  2559      31  

2559   18,500,000   
 

 :  

   2560  

  2559  

(1)   2559  119,500,413.43  

 5   7,500,000                    

( ) 

(2)   2559  0.25  (

)  431,600,000    107,900,000 

 ( )   

   17  2560  (Record Date) 

  225  . . 2535                

 20  2560  8  2560  

 

  ( ) 

1.  ( ) 143,911,298.73 

2.  431,600,000  

3.  ( / ) 0.25 

4.  ( ) 107,900,000  

5.  (%) 90.29 % 

 

 

 :   

  

  



5 

 5    2560 

 

 : 

  . . 2535  71   15 

  1  3  3 

  1  3                

               

  

   2/2560  3  2560 

  2560     

1.           

2.      

3.     /  /  /  

 

  
  86  . . 2535  

   

  

  

 : 

  2/2559  20  2559 

       

                        

 . . 2535       

  

  

   2560 

   (

 3   

 4)  

 :  

   2/2560  3  2560  

  



6 

 2560 

    

1.                   

2.      

3.     /  /  /              

 

   

   

. .      

                         

    

    

  

 : 

  

 

 6    2560 

 

 : 

   34     

   

                 

    

 :  

   1/2560  21  2560 

  

  

    2560 

 2560  6,000,000  ( )   

     

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

( ) 

 

( ) 

   

-  50,000 5,000 

-  15,000 5,000 

   

-  10,000 2,500 

-  5,000 2,500 

   

-  30,000 2,500 

-  5,000 2,500 

   

-  5,000 2,500 

-  2,500 2,500 

   

-    

-    
   

 

 :  

   2/2560  3  2560 

   2560 

  2560  

 : 

 

 

 

 7    2560 

 

 : 

  . . 2535  120  121   32 

  

      

  



8 

 :  

  1/2560  21  2560              

    

    

      2560 

   

1)            2982 (            

  2   2558 – 2559) 

 

2)          5599 (

)  

3)        8125 (

)  

4)                        7764 (                    

  2   2556 – 2557) 
                     

    2559  

    /    

      

  2560   145,000 

 9.06 
 

  2560 

 
 

 2559  2560 

    ( ) 1,155,000  1,200,000  

         300,000    400,000 

 1,455,000  1,600,000  

    Quarterly Review Instructions  .    
       (

)  
 

 : 
  2/2560  3  2560                  

   2560               

  2560  

 



9 

 : 

  
 

 8  ( ) 
 

  2560   /                 

  12.30 .   /                   

 (  5) 

  (               

 9)   

  

 (  6)                       

  . (  ) (

 10)   . ( )   . (            

 (Custodian) )  

www.amamarine.co.th                  

 (  5)               

  7  

  

  1  

 : ir@ amamarine.co.th  : 02 001 2800 

 :     ( )  33/4    34                     

 TNA01  9    10310 

 

    2560   

  

 

 

 

 
(  ) 

                                         



10 

33/4 33 TNA02 9  10310 

               0107559000231 

 

 2/2559 
 

  
 

 

10  2559  14.00 33/4 

34 TNA01 9  

 

 

 

27  323,600,000  

27  323,600,000 100 

 

 

 1 2559 
 

 2559 

 27 2559  

 

 

 

 

2559  
 

 323,600,000   100 

 -   - 

 -   - 

-



11 

 

 2  
 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

   

  

 323,600,000   100 

 -   - 

 -   - 

 -    
 

 3 3. 
 

 

   

  

 

  2 

   

  

 

 

  3.  26  002 ”  

 



12 

  2 

 

 

 

  

 

 323,600,000   100 

 -   - 

 -   - 

 -    

 

 4 2559 27 
2559  

 

  

 

 

  6/2559 

8 2559 

2559 27 2559 

 

4/2559 16 2559 6/2559  

  

 

 

 

2559   

 

 323,600,000   100 

 -   - 

 -   - 

 -    
 



13 

 5  
 

2559  

108,000,000  
 

1. 102,000,000  

2. 6,000,000  

2

 

3.  

  

 

 

 

  
 

  

  

1.   68,400,000  

2.   8,000,000  

3.   15,600,000  
 

 

108,000,000    
 

 

 

 231,600,000   100 

 -   - 

 -   - 

 -    

 



14 

 6  
  

 15.05  

 

 

 

 

   

 

 

 



 

ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
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สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 3 

 

 

1.   นายพพิ ัฒน์ รัชกจิประการ  

 

 อายุ   61 ปี 

 

 ตาํแหน่ง          ประธานกรรมการ  

 

 การศกึษา   - ปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

    - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

     

 หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นท ี่ 129/2559 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    

 ประวัตกิารทาํงาน  

 

 2559 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ   บริษัท  อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษัท  รัชกจิ คอร์โปเรชั่น  

  2548 – ปัจจุบนั หุ้นส่วนผู้จ ัดการ  ห้างห ุ้นส่วนจาํกัด อันดามัน บซิ ิเนส แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

  

 สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  ณ วันที่ 3 มนีาคม 2559     15.85%  

 

 ประเภทกรรมการท ี่จะเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการ    

      

 จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ    11 เดอืน  (ข้อมูล ณ วันท ี่ 3 มีนาคม 2560) 

 

 ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2559             คณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้   

 

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ ร่วมดแูลและพจิารณากาํหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์  และ 

โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดาํเนินธ ุรกจิของบริษัท 
  



 

ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
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สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 3 

 
2.  นายธาตรี เกดิบุญส่ง                                                                                                                             

 

อายุ   61 ปี 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการ  

  

คุณวุฒทิางการศกึษา      - อนุปริญญา สาขาช่างยนต์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ ีสาน 

 

หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นท ี่ 12/2012 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นท ี่ 129/2016 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารทาํงาน 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ  / กรรมการบริหาร  บริษัท  อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั ผู้อาํนวยการประจาํสาํนักกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ บริษัท  พทีจีี เอน็เนอย ีจํากัด 

(มหาชน) 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท  พทีจีี เอน็เนอยี จํากัด 

(มหาชน) 

2551 – 2557 ผู้อาํนวยการฝ่ายธุรกจิขนส่ง บริษัท  พทีจีี เอน็เนอยี จํากัด 

(มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  ณ วันที่ 3 มนีาคม 2559 ไม่มี 

 

ประเภทกรรมการท ี่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ    

  

จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ  11 เดอืน  (ข้อมูล ณ วันท ี่ 3 มีนาคม 2560) 

 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2559           คณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ 

  คณะกรรมการบริหาร  7/7 ครัง้   

 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ ร่วมดแูลและพจิารณากาํหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์  และ

โครงสร้าง การบริหารงานและหลักการในการดาํเนินธ ุรกจิของบริษัท 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
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สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 3 

 

3. นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ 

 

อายุ  49 ปี 

 

 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ / กรรมการ  / กรรมการตรวจสอบ / 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 

 คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญาญาโท  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

  - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ สาขาการบัญชี 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

   

 หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นท ี่  126/2016 

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    

 ประวัตกิารทาํงาน  

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการ  / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ                                                        บริษัท อาม่า มารีน  จาํกัด 

    2558 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท โอเชี่ยนฟ ู้ด ซัพพลาย จาํกัด 

    2554 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท เคเค โกลบอล เทรดดิง้ จาํกัด 

     2552 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จ ัดการ ฝ่ายบัญชี บริษัท ซีฮอร์ส อนิเตอร์เทรด จาํกัด 

  

 

 สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ไม่มี 

 

 ประเภทกรรมการท ี่จะเสนอแต่งตัง้        กรรมการ  / กรรมการตรวจสอบ   

      

 จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ  11 เดอืน  (ข้อมูล ณ วันท ี่ 3 มีนาคม 2560) 

 

 ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2559       คณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 

 

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ ร่วมดแูลและพจิารณากาํหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์  

  และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 

 
 



 

ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
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สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน  จาํกัด (มหาชน)  ของผู้ท ี่ได้รับการเสนอชื่อ  

(ณ วันท ี่  3  มีนาคม 2560) 
 
 

ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ  จาํนวนหุ้น คดิเป็น  % ของหุ้นท ัง้หมดที่มีสทิธ ิออกเสยีง 

1.   นายพพิฒัน์ รัชกิจประการ 68,400,000 15.85% 

2.   นายธาตรี เกิดบญุสง่ - - 

3.   นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ - - 

 
 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกจิการอ ื่น 

 

ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ  

บริษัทจดทะเบียนอ ื่น 
กจิการอ ื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน 

กจิการท ี่แข่งข ันหรือ 

เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิ

ของบริษัทฯ  
จาํนวน ประเภทกรรมการ  

1.  นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ - - 2 ไม่มี 

2. นายธาตรี เกิดบญุสง่ 1 -  ผู้ อํานวยการประจําสํานกักรรมการ

ผู้จดัการใหญ่  

-  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

-  ผู้ อํานวยการฝ่ายธุรกิจขนส่ง  

บริษัท พทีีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 

- ไม่มี 

3.   นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ - - 3 ไม่มี 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  และนิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  

 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ี

มีคณุสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสอดคล้องกบัคณุสมบติัท่ีบริษัทกําหนด และ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้หรือเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัทในการสรรหา

บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม 

 

นิยามกรรมการอสิระ 

 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน           

และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม                     

คณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระได้  

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                     

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ            

รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้าม

ดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา            

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย                    

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่สองปี 

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 4   
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 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน                 

ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน                 

ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์               

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้               

ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                 

ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ              

นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น               

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั               

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกําหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว เม่ือบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้

พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคล

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดั

ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป                 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากสํานกังานสอบบญัชี หรือ                  

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)              

ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
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หลักฐานการแสดงสทิธ ิเพ ื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถ ือห ุ้น  

 

ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีเ้พ ื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

 

1.  ผู้ถอืห ุ้นท ี่เป็นบุคคลธรรมดา 

 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตวัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ 

ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือ หนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือ

รับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

(ค)  เอกสารตวัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่หมดอาย ุ

โดยมีรายละเอยีดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสําเนาซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

 

2.  ผู้ถอืห ุ้นท ี่เป็นนิตบิ ุคคล 

 

2.1  กรณีผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก)  เอกสารตวัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสําเนา                 

ซึง่ผู้แทนนิติบคุคลลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

(ข)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

พร้อมทัง้ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และมีข้อความท่ีแสดงว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุนัน้มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล                  

พร้อมทัง้ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และมีข้อความท่ีแสดงว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้  

มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น จํานวน 1 ฉบบั 

(ค)  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบคุคลและยงัไม่หมดอาย ุ

โดยมีรายละเอยีดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอาย ุ                 

โดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสําเนาซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

 

 

 

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 5 
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3.  ผู้ถอืห ุ้นซ ึ่งมไิด้มีสญัชาตไิทยหรือเป็นนิตบิุคคลท ี่จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม กบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็น                  

นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือ

โดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ช่ือของผู้แทนนิติบคุคล เง่ือนไข 

ข้อจํากดั หรืออํานาจในการลงลายมือช่ือหรือการเข้าประชมุ และท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

(ข)  เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทน                   

นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทัง้ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลบัมายงับริษัท ภายในวนัศกุร์ ท่ี 7 เมษายน 

2560 เพ่ือลงทะเบียนล่วงหน้าตามท่ีอยู่ดงันี ้บริษัท  อาม่า มารีน จํากัด (มหาชน) เลขท ี่ 33/4 อาคารเดอะไนน์  

ทาวเวอร์  ชัน้ท ี่  34 ทาวเวอ ร์  เอ  ห้องเลขท ี่  TNA01 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

 

4.  วธิ ีการมอบฉันทะ 

 

บริษัทได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกใช้ ตามท่ีกําหนดไว้ใน

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2550                 

เป็นดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน (ใช้ได้สําหรับผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 

แบบ ข. เป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (ใช้ได้สําหรับผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

 

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9) โดยให้ระบุช่ือ พร้อม

รายละเอียดของบคุคลท่ี ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ   

 ทัง้นี ้   ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวน

ท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นCustodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค.  
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5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืห ุ้น  

 

 วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้  

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

เท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า                       

ร่วมประชมุ และถือว่าคะแนนเสียงสว่นท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นด้วยตามท่ีเสนอในวาระนัน้ๆ 

2. หากผู้ ถือหุ้ น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีรับไปนบัคะแนน 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

2. กรณีอ่ืนๆ ซึง่กฎหมาย หรือข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกําหนด  โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนการลงคะแนน                     

ในแตล่ะวาระดงักล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 



สิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 6 

รายชื่อกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ร ับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2560 

                                                                                                                                                                                 25 

 
 

รายชื่อกรรมการ  ตาํแหน่ง อายุ ที่อยู่ 

การมีส่วนได้

เสียในวาระ

การประชุม

ครัง้น ี ้

สัดส่วนการ  

ถอืห ุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2559) 

1. นายกุศล เวชศลิป์ 

 
-  กรรมการอสิระ   

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานกรรมการสรรหา   

   และกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 

 

79 เลขท่ี 40/2  หมู่ท่ี 1  

แขวงออเงิน             

เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร  

10220 

วาระท่ี 6 - 

2. นายฉ ัตรชัย  ศรีทพิยราษฏร์  

 

 

 

-  กรรมการอสิระ  

-  กรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 

47 เลขท่ี 1/44 หมู่บ้าน

สิทธารมย์ รีเจนท์ 

ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 

18 ถ.ลาดพร้าว 

101 แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

10240 

วาระท่ี 6 

 

- 

 

3. นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ 

 

 

-  กรรมการอสิระ  

-  กรรมการตรวจสอบ  

-  กรรมการสรรหาและ 

   กําหนดค่าตอบแทน  

 

49 เลขท่ี 22/15 หมู่ 8     

ต.คอหงส์                  

อ.หาดใหญ่               

จ.สงขลา 90110 

 

 

วาระท่ี 5,6 - 
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ข้อบังคับของบริษัทท ี่ เก ี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืห ุ้น  

 

หมวดที่ 4   การประชุมผู้ถอืห ุ้น  

 

      ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

                การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 

1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

      ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและ                 

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อน

วนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืน

ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 

      ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุม           

ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

                หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ  ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

      ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน 

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมี ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก            

ผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

                ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา              

เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น

อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ                

นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

                ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได้มา      

เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
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ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

 

      ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด                  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น              

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

                      (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

                      (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 

หรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั              

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

                      (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

       

ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท              

ในรอบปีท่ีผ่านมา 

                (2)   พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 

                (4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

                (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอ่ืนๆ 



แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถ ือห ุ้น 
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กรุณาส่ง 

 
บริษทั อาม่า มารีน จาํกดั (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษทัฯ 
เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 34 ทาวเวอร์ เอ หอ้งเลขท่ี 
TNA01 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

 
 
 
 

 
 
 
 

พบัตามรอยปรุ 

บริษัท  อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)  

ติดแสตมป์ 

3 บาท 
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เรียน   ผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัท   อาม่า  มารีน  จํากัด  (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า   ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้ นมี                   

ความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทท่ีเป็นรูปเล่มเพ่ิมเติม กรุณาแจ้งความประสงค์   

โดยกรอกแบบฟอร์มด้านลา่ง และสง่กลบัมายงับริษัท เพ่ือท่ีบริษัทจะได้จดัสง่รายงานประจําปีให้ท่านตอ่ไป 

 

ช่ือผู้ ถือหุ้น                 

ท่ีอยู่  

  

โทรศพัท์  
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บริษัท  อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ 

ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ +66 2001 2801 

โทรสาร +66 2001 2800 

อีเมล์: ir@amamarine.co.th 

เวปไซต์:   www.amamarine.co.th  

mailto:ir@amamarine.co.th
http://www.amamarine.co.th/
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