รายงานการประชุม สามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
บริษัท อาม่ า มารีน จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริ ษัท อาม่า มารี น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องยูนิเวิร์ส 1 ชัน้ 12 สเปซคอนเว็นชัน่
เซ็นเตอร์ บาย มิราเคิล เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9
แขวง/เขต ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการบริษัท ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
นายธาตรี เกิดบุญส่ง
นายชัยทัศน์ วันชัย
นายกุศล เวชศิลป์

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง

7. นายพิศาล รัชกิจประการ

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง

8. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง

9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ

ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง

เลขานุการบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม
2. นางสาวสุนีย์ ขุนจํานงค์

บริ ษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
1. นางกิดานันท์ ชุม่ วัฒนะ
2. นางสาวพนิดา ว่องศรี ยานนท์

บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด

เริ่มการประชุม
นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ มอบหมายให้ นางสาว
สมฤทัย เส็งศรี เป็ นผู้ช่วยประธานฯ ในการดําเนินการประชุม
นางสาวสมฤทัย เส็ง ศรี กล่า วต้ อนรั บ ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม และแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุมทราบว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ วมประชุม
ด้ วยตนเอง จํานวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 245,790,534 หุ้น และมีผ้ รู ับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จํานวน 122 ราย ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับ 81,230,400 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการรั บมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 175 ราย ถื อหุ้น
รวมกัน ทัง้ หมด 327,020,934 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 75.77% ของจํ า นวนหุ้น ที่ จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
จากนันได้
้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน
 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ทา่ นถืออยู่ โดยหนึง่ หุ้นถือเป็ นหนึง่ เสียง
 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ โดยจะขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ ้น
 หากมีผ้ ถ
ู ือหุ้นยกมือไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านนันลงคะแนนเสี
้
ยงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องด
ออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม โดยประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเพื่อนําไปตรวจนับคะแนนเสียง และสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือและไม่ได้ สง่ บัตรลงคะแนน บริ ษัท
จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนันมี
้ มติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณา
อนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ประจําปี 2560 เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ไม่วา่ ท่านจะออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
 หากไม่มีผ้ ถ
ู ือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริ ษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ
เสนอ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ ว ซึ่งในกรณีนี ้ บริ ษัทได้
ทําการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ในกรณีที่ผ้ ถ
ู ือหุ้นได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน และได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนสําหรับแต่ละ
วาระเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้ รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ูถือหุ้นนัน้
มอบฉันทะมาทุกประการ
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ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแล้ ว เสร็ จ บริ ษัท ขอความร่ ว มมือ ให้ ท่า นส่งบัตรลงคะแนนสํา หรั บวาระที่เ หลืออยู่ทัง้ หมด โดยขอให้ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนล่วงหน้ า และส่งมอบแก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อทําการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม


2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
 สําหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้ วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรื อ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (แล้ วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
 ประธานฯ จะมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เป็ นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ที่
ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ว่าเป็ นจํานวนกี่เสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
เท่าใด ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่สง่ บัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ได้ ประกาศผลการ
ดังกล่าวสิ ้นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจะไม่นบั คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นคะแนนเสียงอีก
3. กรณีท่ ีถอื เป็ นบัตรเสีย ได้ แก่
 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึง่ ประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้ นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตังให้
้ custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 การแก้ ไขหรื อขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ ลงนามกํากับ
 บัตรลงคะแนนที่ชํารุดและอยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
บริ ษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทังหมดทุ
้
กวาระเมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้ อสงสัย
 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ ท่าน
ยกมือขึ ้น และได้ รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ ว ขอให้ ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริ ษัท ได้ จัดเตรี ยมไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทใคร่
ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนัน้ จึงแสดง
ความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อสงสัย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
 ในการแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามข้ อสงสัย ขอให้ เสนอเนื ้อหาอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อ
แสดงความเห็นในประเด็นที่ซํ ้ากัน เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณา
อยู่ บริ ษัทใคร่ขอความกรุณาให้ ทา่ นเสนอในวาระอื่นๆ หรื อในช่วงท้ ายของการประชุม
บริ ษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้ อมทังระบุ
้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายใน 14
วันนับแต่วนั ประชุม (หรื อภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
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ในการประชุมครัง้ นี ้ นายธีษกร เหมือนใจ และนางสาวสุวาริ นทร์ นามลุสินธิ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และนางสาวณัฐพร
โสภณธรรมกิ จ ที่ ปรึ ก ษากฎหมายจากบริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํ า กัด ทําหน้ าที่ เป็ น สักขีพ ยานในการนับคะแนนเสีย ง
โดยประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน
จากนันประธานฯ
้
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ประธานฯ ได้ รายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัท ได้ จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยบริ ษัท ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รับรอง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั ้ง ที่ 2/2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นข้ างมากจากจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 2

325,896,234
1,124,600
100
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.65
คิดเป็ นร้ อยละ 0.34
คิดเป็ นร้ อยละ -

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้ รายงานผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัท ประจําปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว ให้ ที่ประชุมรับทราบในเรื่ องต่างๆ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
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นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การเปลี่ยนแปลง และความสําเร็ จปี 2559 และกิจกรรม
ด้ านความยัง่ ยืน การดูแลความรับรับชอบต่อสังคมในปี 2559
วิสัยทัศน์
หนึง่ ในบริ ษัทชันนํ
้ าที่ให้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลวในเอเชีย
พันธกิจ
1. การดําเนินธุรกิจภายใต้ ธรรมาภิบาลที่ดี
2. การให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้ า
3. ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทให้ ความสําคัญเรื่ องความ
ปลอดภัยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อม
4. สร้ างมูลค่าให้ กบั บริ ษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. สภาพแวดล้ อมที่ดีในสถานที่ทํางาน พนักงานทํางานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 – ความสําเร็จทางด้ านธุรกิจ
การขยายกองเรือ
บริ ษัทได้ ซื ้อเรื อเพิ่มจํานวน 2 ลํา
- เรื อเมญ่า (นํ ้าหนักบรรทุก 9,942 เดทเวทตัน) ให้ บริ การในเดือนพฤษภาคม 2559
- เรื ออุลญา (นํ ้าหนักบรรทุก 13,020 เดทเวทตัน) ให้ บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2559
จากเดิมบริ ษัทมีเรื ออยู่ 6 ลํา เพิ่มขึ ้น 2 ลํา รวมเป็ น 8 ลํามีนํ ้าหนักบรรทุกรวม 46,661 เดทเวทตัน
การลงนามทางการค้ าร่ วมกันระหว่ างบริษัท กับ ASTRA-KLK Pte. Ltd.
บริ ษัทได้ ลงนามร่วมกับ ASTRA-KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ในจดหมายแสดงเจตนารมณ์เพื่อดําเนินธุรกิจ
และให้ การสนับสนุนด้ านธุรกิจร่ วมกัน ASTRA-KLK เป็ นบริ ษัทร่ วมระหว่าง Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”)
กับ PT Astra Agro Lestari (“AAL”) เพื่อเป็ นการรวมผลิตภัณฑ์ในด้ านการกลัน่ และให้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลว
ดังกล่าว
Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) เป็ นบริ ษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
มาเลเซีย เป็ นบริ ษัทที่ทําธุรกิจด้ านการเพาะปลูกมายาวนานกว่า 100 ปี
PT Astra Agro Lestari (AAL) เป็ นผู้นําในการผลิตนํ ้ามันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย ตังแต่
้ ปี 2540
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การขยายกองรถบรรทุกนํา้ มัน
ในเดือนตุลาคม 2559 บริ ษัทได้ ซือ้ รถบรรทุกนํ ้ามันเพิ่มจํานวน 43 คัน ส่งผลให้ บริ ษัทมีรถบรรทุกเพิ่มเป็ น
100 คัน และสามารถรองรับการบรรทุกได้ ถึง 4,500,000 ลิตร และเพื่อรองรับสัญญารับจ้ างการขนส่งกับ บริ ษัท พีทีจี
โลจิสติกส์ จํากัด จํานวน 50 คัน ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
ความสําเร็ จในด้ านธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ จํานวน 965.49 ล้ านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จํานวน 643.18 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 50.11% นอกจากนี ้บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2559 จํานวน 143.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2558 จํานวน 130.12 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 10.60%
ความภาคภูมิใจของบริษัท
บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึง่ ถือเป็ นความภาคภูมิ
ของพนักงาน และผู้บริ หารทุกคน
กิจกรรมด้ านการพัฒนาอย่ างยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่ อสังคม
1. กิจกรรมส่ งมอบอุปกรณ์ เพื่อเป็ นสื่อการเรียนการสอน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนในสายงานด้ านการเดินเรื อ ซึง่ เป็ นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาการเดินเรื อในอนาคต บริ ษัทได้ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนแก่คณะพาณิชยนาวี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการให้ นิสิตสามารถเรี ยนรู้ จากอุปกรณ์
ที่ ใ ช้ งานจริ ง บนเรื อ พาณิ ช ย์ นอกจากการมอบอุ ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอนแล้ ว บริ ษั ท สามารถ
ประชาสัม พัน ธ์ ตัว บริ ษั ท เองให้ เ ป็ น ที่ ร้ ู จัก ซึ่ ง มี ส่ว นช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถสรรหาบุค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
2. กิจกรรมการเยี่ยมชมเรือ
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ นิสติ จาก คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เข้ าเยี่ยม
ชมเรื อบรรทุกนํ ้ามันของบริ ษัท เพื่อให้ นิสติ ได้ สมั ผัสและเรี ยนรู้ และพบประสบการณ์บนเรื อจริ ง
3. กิจกรรมซ่ อมผิวถนน
บริ ษัทได้ ตระหนักต่อความรับผิดชอบของสังคม และชุมชนโดยรอบ และยังถือเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
กับชุมชนใกล้ เคียง บริ ษัทได้ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้ กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ด้ วยการซ่อมแซมถนนทางเข้ า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวม 2 กิโลเมตร เส้ นทางสาย
สุเหร่ า – เขาน้ อยปากนํา้ โพ เนื่ องจากถนนมีสภาพทรุ ดดทรมเป็ น อย่างมาก อีกทัง้ ได้ ติตงั ้ สัญญาณไฟ
กระพริ บบริ เวณทางเข้ าออกหมูบ่ ้ าน เพื่อให้ เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
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4. กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน
บริ ษัทเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา ซึง่ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ กบั เยาวชนให้ เติบโตไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในอนาคต บริ ษัทได้ สนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั บุตรของพนักงานที่มีผลการเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความ
ประพฤติเรี ยบร้ อย โดยบริ ษัทได้ มอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้ จ่ายของพนักงาน อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั พนักงานอีกด้ วย
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2559 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดง
ฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม
โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว ให้ ที่ประชุมพิจารณาซึง่ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

จํานวนเงิน
3,260,206,450.02 บาท
1,160,703,097.44 บาท
965,490,104.84 บาท
143,911,298.73 บาท
0.46 บาท

จากนัน้ ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุ มัติ ง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ นของบริ ษั ท
สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิน้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ตามที่ เ สนอ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
เป็ นเอกฉันท์ จากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

วาระที่ 4

327,021,034
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -

ในวาระนีม้ ี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 1 ราย ถือหุน้ รวม 100 หุน้ รวมมี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
ทัง้ สิ้ นจํ านวน 176 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิ้ น 327,021,034 หุน้
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2559

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2559 ต่อที่ประชุม
นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 25
ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะ บริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่น (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริ ษัท
จะต้ องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 และ ข้ อ 40 กําหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปั นผลดังต่อไปนี ้
(1) ห้ ามมิ ใ ห้ แบ่ ง เงิ น ปั น ผลจากเงิ น ประเภทอื่ น นอกจากเงิ น กํ า ไร เงิ น ปั น ผลให้ แบ่ ง ตามจํ า นวนหุ้ น
หุ้นละเท่าๆ กัน
(2) การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
(4) บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ให้ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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(1) ให้ จัดสรรกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิ จการ ประจําปี 2559 จํานวน 119,500,413.43 บาท เป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิดงั กล่าว คิดเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 18,500,000 บาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 8.57 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(2) ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี จากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
จํานวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ทังสิ
้ ้นจํานวน 107,900,000 บาท ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

1.
2.
3.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น
รวมการจ่ายเงินปั นผล (บาท/หุ้น)

2559
143,911,298.73
431,600,000 หุ้น
0.25

4.
5.

รวมจํานวนเงินปั นผลที่จ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

107,900,000 บาท
90.29 %

จากนัน้ ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

327,021,034
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายพิศาล รั ชกิจประการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ประจําปี 2560 และดําเนินการประชุมแทน
เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงอย่างเป็ นอิสระ กรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านประสงค์ที่จะรออยูน่ อกห้ องประชุม
นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ ชี ้แจงว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 15 กําหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการ
คนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่
ก็ได้ โดยกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งประจําปี 2560 ดังนี ้
1. นายพิพฒ
ั น์
2. นายธาตรี
3. นางทิพวรรณ

รัชกิจประการ
เกิดบุญส่ง
โพธยาภรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่ อวันที่ 3 มีน าคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่ว นได้ เ สียในวาระนี ้
ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สําคัญ
ต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้ านความหลากหลาย
ของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงาน
ในตํ าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อ ยเป็ นรายบุคคล เห็ นสมควรเสนอต่อที่ป ระชุมเพื่ อพิจ ารณาอนุมัติ การเลือ กตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ รวมทังให้
้ ดํารงตําแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม
ดังนี ้
1. นายพิพฒ
ั น์
รัชกิจประการ
ประธานกรรมการ
2. นายธาตรี
เกิดบุญส่ง
กรรมการ
3. นางทิพวรรณ
โพธยาภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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นอกจากนี ้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า กรรมการทังสามท่
้
านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้ วน
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทังเป็
้ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย จึงเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ นางทิพวรรณ
โพธยาภรณ์ ซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ได้ ให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยยึดมัน่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นี ้หรื อไม่

จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ประจําปี 2560 โดยขอให้ ลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในการนี ้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุ มั ติ การเลื อ กตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ประจําปี 2560 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

1. นายพิพัฒน์ รั ชกิจประการ ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มัติให้ เลือกกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ซึ่งดํารง
ตําแหน่ งประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

258,505,834
115,200

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -

2. นายธาตรี เกิดบุญส่ ง ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน อนุ มัติให้ เลือกกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

327,021,034
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -
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3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มัติให้ เลือกกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ซึ่งดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
327,021,034 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ บัตรเสีย
- เสียง
จากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ได้ เชิญกรรมการทังสามท่
้
านกลับเข้ าสูห่ ้ องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจําปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจําปี 2560
นายฉัตรชัย ศรี ทิ พ ยราษฎร์ ได้ รายงานว่า ข้ อ บัง คับของบริ ษั ท ข้ อ 34 กํ า หนดว่า กรรมการมี สิทธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ
หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิซงึ่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป
หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวม
ของบริ ษัท รวมทังเปรี
้ ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิ จเดียวกัน และมีขนาดใกล้ เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทน
รายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าบําเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมมีดงั นี ้
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ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท)
(บาทต่ อครัง้ )

ตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

50,000
15,000

5,000
5,000

10,000
5,000

2,500
2,500

30,000
5,000

2,500
2,500

5,000
2,500

2,500
2,500

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเนือ่ งจากเป็ นผูบ้ ริ หาร

จากนัน้ ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ จากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ ม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

233,631,034
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้ รายงานว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
มาตรา 121 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 32 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีทกุ ปี โดยที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี
จะต้ องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
ได้ พิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาจากผลการปฏิ บัติ ง าน ความเป็ น อิ ส ระของผู้ส อบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทังได้
้ ให้ ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2560
รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ด้ วย
1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
3) นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท มาแล้ วเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2558 – 2559) หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท)
หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท)
หรื อ
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท มาแล้ วเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2556 – 2557)

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกี ยรณ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิ นของบริ ษัท ประจําปี 2560 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้ สว่ นเสีย
กับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
และได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาจํานวน 145,000 บาทหรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.06 ดังนี ้
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ค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
บริษัท

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2559
1,155,000 บาท
300,000 บาท
1,455,000 บาท

บริ ษัท อาม่า มารี น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด
รวม

ปี 2560
1,200,000 บาท
400,000 บาท
1,600,000 บาท

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าว รวมค่าบริ การให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอืน่ ที ่
เกีย่ วข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเดิ นทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ และค่าที ่พกั (ในกรณี ที่ต้องเดิ นทาง
ไปพักค้างคืนหรื อไปต่างจังหวัด) ซึ่ งจะเรี ยกเก็บตามจริ ง

จากนัน้ ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

วาระที่ 8

327,025,034
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ คิดเป็ นร้ อยละ -

ในวาระนีม้ ี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 1 ราย ถือหุน้ รวม 4,000 หุน้ รวมมี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
ทัง้ สิ้ นจํ านวน 177 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิ้ น 327,025,034 หุน้
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นใดหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.25 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ)
ประธานกรรมการ

(นายศักดิช์ ยั รัชกิจประการ)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกการประชุม
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