
หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2561

วันพฤหัสบดี ท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องซาลอน เอ ช ัน้ 2 โรงแรมสวสิโซเตล็ เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที ่204 ถนนรชัดาภเิษก ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320
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เลขท่ี CS/AMA15/2561 

     วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2560 (ประกอบการพิจารณา

วาระท่ี 1) 

2. รายงานประจําปี 2560 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) ในรูปแบบซีดีรอม (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3)

3. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ 53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 และ 6)

4. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7)

5. หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7)

6. ข้อมลูของผู้ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8)

7. ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งผู้ สอบบญัชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 10)

8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น

9. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ

10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น

11. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ

12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนํามาในวนัท่ีประชมุ)

13. หนงัสอืมอบฉนัทะ

14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2560

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้มี

มติกําหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่  19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่  204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 
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สาํหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือ

เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหน้าและเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 29 กนัยายน 

2560 ถึง 31 มกราคม 2561 โดยเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอ่ืนใด และไม่มีการเสนอช่ือ

บคุคลเข้าเป็นกรรมการการมายงับริษัท  จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 ประชุมเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้สง่

สาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและรายงานประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํา

งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีผู้สอบบญัชี

นําเสนอแล้ว และมีความเห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ซึง่สรุปสาระสาํคญั

จากได้ดงันี ้
 

รายการ จาํนวนเงนิ

สนิทรัพย์รวม 3,755,521,112.29 บาท 

หนีส้นิรวม   1,692,855,747.01 บาท          

รายได้รวม  1,500,652,019.50 บาท          

กําไรสทุธิ  253,145,494.10  บาท          

กําไรตอ่หุ้น  0.59 บาท      

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ของบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผา่นการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ

แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 หน้า 130 (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจาํปี 2560 และการจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ 

บริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสํารองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว

อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวยีน

ในการดําเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีวา่ บริษัทจะต้องมเีงินสดเพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจ 
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และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท

เห็นสมควร นอกจากนี ้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กําหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

(1) ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

(2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

(4) บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกั

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน               

จดทะเบียนของบริษัท 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล ประจําปี 2560 และ การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย ดงันี ้

(1) จ่ายปันผลประจําปีจากกําไรสะสมของปี 2559 และปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) โดย

แบง่จ่ายรูปของเงินสด และหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดงันี ้

1.1 จ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

จํานวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จํานวน 86,320,000 บาท (แปดสบิหกล้านสามแสนสองหมื่นบาท) 

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมูลค่าหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอตัรา 

การจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) ทัง้นี ้กรณีท่ีมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงิน

สดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) แทน 
 

 ทัง้นี ้การจ่ายปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดงักลา่วนี ้จะมีมลูคา่รวมไมเ่กิน 129,480,000 บาท โดยการ

จ่ายปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ  ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งบริษัทจะนําปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั 

ณ ท่ีจ่าย โดยการจ่ายปันผลดงักลา่วจะจ่ายในอตัรารวมเทา่กบั 0.30 บาทตอ่หุ้น (สามสบิสตางค์) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของ

กําไรสทุธิปี 2560 ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีกําหนดไว้ท่ีอตัราร้อยละ 25 โดยรายละเอียดการจ่ายปันผล

สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายปันผล จาํนวน  

1. กําไรสทุธิ  217,949,158.25 บาท 

2. จํานวนหุ้น  431,600,000 หุ้น 

3. การจา่ยปันผล  0.30 บาท/หุ้น 

4. รวมจํานวนปันผลท่ีจ่ายไมเ่กิน 129,480,000 บาท 

5. อตัราการจ่ายปันผล  59.41% 
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 บริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record 

Date) ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  
 

 ท้ังน้ี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ                 

ผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2561 ก่อน 
 

(2) จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ เป็นจํานวนเงิน 4,316,000 บาท 

(สีล้่านสามแสนหนึง่หมื่นหกพนับาท) เพ่ือเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
 

  อนึ่ง บริษัทมีทุนจดทะเบียนปัจจุบนั จํานวน 215,800,000 บาท ซึ่งร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดงักล่าว

เท่ากบั 21,580,000 บาท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จดัสรรทนุสาํรองดงักลา่วไว้ครบถ้วนแล้ว และเมื่อบริษัทได้เพ่ิม

ทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดท่ีปรากฏข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงสมควรจดัสรรกําไรสทุธิ

เป็นทนุสํารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึง่หมืน่หกพนับาท) เพ่ือให้ทนุสํารองตามกฎหมายครบ

ตามจํานวนท่ีต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่จะสง่ผลให้ทนุสาํรองของบริษัทมีจํานวน 25,896,000 บาท 

(ยี่สบิห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพนับาท) 
   

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ :   

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 

หุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 

จดทะเบียน 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

 สบืเน่ืองจากวาระท่ี 4 ข้างต้น ซึง่บริษัทได้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารจา่ย

ปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 43,160,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 86,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ซึ่ง

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทในครัง้นี ้จะทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพ่ิมขึน้จากเดิมจํานวน 215,800,000 บาท เป็น

จํานวน 258,960,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 517,920,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 
 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 

4. ของบริษัท เป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 258,960,000 บาท (สองร้อยห้าสบิแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 517,920,000 หุ้น (ห้าร้อยสบิเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

  โดยแยกออกเป็น:  

 หุ้นสามญั 517,920,000 หุ้น (ห้าร้อยสบิเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-)” 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 215,800,000 บาท เป็น

จํานวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 86,320,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควร

เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเพ่ิมทนุจดทะเบียนซึง่เกิดจากการ

จ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้น จะช่วยเพ่ิมสภาพคลอ่งของหุ้นในตลาด 

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

 ตามท่ีบริษัทจะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 43,160,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 

215,800,000 บาท เป็นจํานวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 86,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 5 ข้างต้นนัน้ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทดงักลา่ว

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจํานวน 86,320,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ :  

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ  

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดไว้วา่ในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็

ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
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บริษัท นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจาก

ตําแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้ใช้วิธีการจบัสลากเลือกกรรมการท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหนง่ โดยกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่ประจําปี 2561 มีดงันี ้   

1. นายมานิต นิธิประทีป  ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

 กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ  

2. นายชศูกัดิ์   ภชูชัวนิชกลุ  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3. นายชยัทศัน์  วนัชยั  กรรมการ 

 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 86 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท รวมทัง้เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบับริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนมีมติ

แตง่ตัง้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวม

กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบคุคลท่ีสมควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาจากหลกัเกณฑ์สาํคญัตา่งๆ เช่น การไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามในการดํารงตาํแหนง่กรรมการบริษัทตามพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม

ด้านความหลากหลายของคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงาน 

และผลการปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท

เสนอตอ่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ให้ดํารงตําแหนง่อ่ืนๆ ตอ่ไปตามเดิม  และหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5)  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี ้

ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการสืบตอ่ไปอีกวาระ

หนึง่ รวมทัง้ให้ดํารงตําแหนง่อ่ืนๆ ตอ่ไปตามเดิม ดงันี ้

1. นายมานิต                 นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

   กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ 

2. นายชศูกัดิ์   ภชูชัวนิชกลุ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

3. นายชยัทศัน์  วนัชยั กรรมการ 



88 

  กรรมการทัง้สามทา่นดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                       

จึงเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท นอกจากนี ้นายมานิต นิธิประทีป ซึง่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่

กรรมการอิสระนัน้ ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยึดมัน่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ 

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

 เน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการเพ่ิมกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน และแตง่ตัง้กรรมการใหมจํ่านวน 

1 ท่าน คือ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท (รายละเอียดเก่ียวกับประวตัิ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ทํางานปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์

การทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนิน

กิจการของบริษัท เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมจํานวนกรรมการของ

บริษัทอีก 1 ทา่น และแตง่ตัง้ นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ เป็นกรรมการใหมข่องบริษัท  

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ :  

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจาํปี 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

 ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 

บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจกําหนดเป็น

จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง              

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน :  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคํานงึถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงคา่ตอบแทน

กบัผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั และมีขนาดใกล้เคียงกนั และมี

มติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจําปี 2561 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบีย้ประชมุ 

และคา่บําเหน็จ โดยรายละเอียดของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุมีดงันี ้

 

ตาํแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะไม่ได้รบัค่าเบีย้ประชมุ เนือ่งจากเป็นผู้บริหารของบริษัท 

 

ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจําปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 

2,000,000 (สองล้านบาท) หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.33 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตวัทางธุรกิจ อีกทัง้มีการเพ่ิมจํานวน

กรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้อยู่กบับริษัทในระยะยาว 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : 

 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32 กําหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และ

ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือ 

ผู้ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบ

บญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทัง้ได้

ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากบริษัท  

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของ

บริษัทด้วย (ประวตัิของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่นปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 

1)    นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์     ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 2982 (เป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน           

งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2558 – 2560) 

หรือ 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 5599 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีซึง่ลงลายมอืช่ือ

ในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3)    นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 8125 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีซึง่ลงลายมอืช่ือ

ในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์                 ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 7764 (เป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน                   

งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556 – 2557) 
                     

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจําปี 2560 และได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในฐานะผู้สอบบญัชีเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้สว่นเสีย  

กบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
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ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 จํานวน 1,690,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 90,000 บาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.63 โดยสรุปดงันี ้
 

ค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560 ปี 2561 

  บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 1,200,000 บาท 1,250,000 บาท 

  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากดั    400,000 บาท   440,000 บาท

รวม 1,600,000 บาท 1,690,000 บาท 

หมายเหตุ  ค่าสอบบญัชีดงักล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) แล้ว  ส่วนค่าใชจ่้าย

อ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และค่าทีพ่กั (ในกรณีทีต่อ้งเดินทางไปพกัคา้ง

คืนหรือไปต่างจงัหวดั) ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้              

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27  

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

 เน่ืองจากได้มีคําสัง่หวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซึ่งกําหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 “มาตรา ๑๐๐ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและ

เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุม 

ผูถื้อหุน้ภายในสีสิ่บหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทัง้หลายซ่ึงเข้าชื่อกนั

หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้อง

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจําเป็นทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท” 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 27 เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่หวัหน้ารักษาความสงบแหง่ชาติฉบบัดงักลา่ว ดงันี ้ 

 

“ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท   

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด จะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น

การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน

กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้   

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทัง้หลาย

ซ่ึงเข้าชื่อกนัหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทจะตอ้ง

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จํานวน

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 30 ของข้อบงัคบัฉบบันี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง

ร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท” 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดของข้อบงัคบัในสว่นท่ีมิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้คงไว้ตามเดิม 

 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการมอบอํานาจให้  

นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํในข้อบงัคบัฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัมีคําสัง่ และ/หรือ คําแนะนําให้แก้ไขถ้อยคําบางประการในเอกสารดงักลา่ว 

 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ : 

 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงทะเบียนและ              

ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ                 

กรุณาศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัหลกัฐานการแสดงสิทธิเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8) และ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุม ขอให้ท่านนําแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตาม              

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าประชมุด้วย 

  

หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ี

บริษัท เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 9) เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลง

ลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบกําหนดรายละเอียดตา่งๆ ในการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน) หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) (รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 13) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ พร้อมกบัแนบหลกัฐานการแสดงสิทธิเพ่ือเข้า

ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8) สําหรับข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทา่นสามารถศกึษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 10 

 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุท่ีนําเสนอใน

ครัง้นี ้กรุณาส่งคําถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสง่คําถามลว่งหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจดัสง่ทางอีเมล์: ir@amamarine.co.th หรือทางโทรสาร : 02 001 

2800 หรือจดัสง่ทางไปรษณีย์ : บริษัท อาม่า มารีน จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ                   

ห้องเลขท่ี TNA01 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามวนั 

เวลา และสถานท่ีท่ีระบไุว้ข้างต้นด้วย จกัขอบพระคณุยิ่ง 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายเกษม เวชศิลป์) 

                                        ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุม สามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

    

 

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560                 

เมื่อวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวิร์ส 1  ชัน้ 12 สเปซคอนเว็นชั่น        

เซ็นเตอร์ บาย มิราเคิล เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9                    

แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ ประธานกรรมการ 

2.  นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3.  นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

4.  นายธาตรี เกิดบญุสง่  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5.  นายชยัทศัน์ วนัชยั   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ 

6.  นายกศุล เวชศิลป์   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

7.    นายพิศาล รัชกิจประการ   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / และ 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  คา่ตอบแทน 

8.  นายฉตัรชยั ศรีทิพยราษฎร์       ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ 

       กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ 

       กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม  

 

1. นางสาวระววีรรณ  ช่ืนชม  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

2. นางสาวสนีุย์  ขนุจํานงค์  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จาํกดั 

 

1. นางกิดานนัท์ ชุม่วฒันะ  บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 

2. นางสาวพนิดา วอ่งศรียานนท์  บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 

 

เร่ิมการประชุม  

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว              

สมฤทยั เสง็ศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดําเนินการประชมุ 

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม                    

ด้วยตนเอง จํานวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกนัเทา่กบั 245,790,534 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 122 ราย ถือหุ้น

รวมกันเท่ากับ 81,230,400 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ 175 ราย ถือหุ้น

รวมกันทัง้หมด 327,020,934 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 75.77% ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น                       

องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 

จากนัน้ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ซึง่สรุปสาระสาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีทา่นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นถือเป็นหนึง่เสยีง 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด 

ประสงค์ท่ีจะไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่โดยจะขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยกมือขึน้  

 หากมีผู้ ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ลงคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองด

ออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี

ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงเพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือและไมไ่ด้สง่บตัรลงคะแนน บริษัท 

จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ ทัง้นี ้ยกเว้นการออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณา

อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2560 เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมตัิเป็นเอกฉันท์ตามท่ีประธานฯ 

เสนอ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนงัสอืมอบฉนัทะไว้แล้ว ซึ่งในกรณีนี ้บริษัทได้

ทําการบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน และได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรับแตล่ะ

วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้                

มอบฉนัทะมาทกุประการ  
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 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม

ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสําหรับวาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยขอให้ออกเสียง

ลงคะแนนลว่งหน้า และสง่มอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทําการบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

 สาํหรับการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไมเ่ห็น

ด้วยและงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน (แล้วแตก่รณี) ในแตล่ะวาระ 

 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ี

ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจํานวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ

เทา่ใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ภายหลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ได้ประกาศผลการ

ดงักลา่วสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่บัคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 

 

3. กรณีที่ถอืเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 

 การลงคะแนนเสยีงเกินกวา่หนึง่ประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะจาก

ผู้ลงทนุตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 การแก้ไขหรือขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามกํากบั 

 บตัรลงคะแนนท่ีชํารุดและอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้ 

บริษัท จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ คืนทัง้หมดทกุวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิน้  

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัในแตล่ะวาระ ขอให้ท่าน

ยกมือขึน้ และได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ ทัง้นี ้บริษัทใคร่ 

ขอให้ท่านแจ้งช่ือและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หลงัจากนัน้ จึงแสดง                   

ความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั ทัง้นี ้เพ่ือให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หาอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือ

แสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กนั เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณา

อยู ่บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ทา่นเสนอในวาระอ่ืนๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 

 

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 

วนันบัแตว่นัประชมุ (หรือภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560) 
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ในการประชมุครัง้นี ้นายธีษกร เหมือนใจ และนางสาวสวุารินทร์ นามลสุินธ์ิ ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น และนางสาวณฐัพร 

โสภณธรรมกิจ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  

โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน   

 

จากนัน้ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

 

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น

รับรอง  

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2559  

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  10 ตุลาคม 2559 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 325,896,234 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.65 

ไม่เหน็ด้วย 1,124,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.34 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ต่อท่ีประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ประจําปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ              

เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ให้ท่ีประชมุรับทราบในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 



1818 

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กลา่วถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ การเปลี่ยนแปลง และความสําเร็จปี 2559 และกิจกรรม

ด้านความยัง่ยืน การดแูลความรับรับชอบตอ่สงัคมในปี 2559 

 

วิสัยทัศน์ 

หนึง่ในบริษัทชัน้นําท่ีให้บริการด้านการขนสง่สนิค้าเหลวในเอเชีย 

 

พันธกิจ 

1. การดําเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดี 

2. การให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ มีความนา่เช่ือถือ และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้า 

3. ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสากล กฎและระเบียบปฏิบตัิเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความ

ปลอดภยัและใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม 

4. สร้างมลูคา่ให้กบับริษัทเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

5. สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ีทํางาน พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ และมีการพัฒนาบุคลากร

อยา่งตอ่เน่ือง 

 

การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 – ความสาํเร็จทางด้านธุรกิจ 

 

การขยายกองเรือ 

 

บริษัทได้ซือ้เรือเพ่ิมจํานวน 2 ลาํ  

- เรือเมญ่า (นํา้หนกับรรทกุ 9,942 เดทเวทตนั) ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2559 

- เรืออลุญา (นํา้หนกับรรทกุ 13,020 เดทเวทตนั) ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2559 

 

จากเดิมบริษัทมีเรืออยู ่6 ลาํ เพ่ิมขึน้ 2 ลาํ รวมเป็น 8 ลาํมีนํา้หนกับรรทกุรวม 46,661 เดทเวทตนั 

 

การลงนามทางการค้าร่วมกันระหว่างบริษัท กับ ASTRA-KLK Pte. Ltd. 

  

บริษัทได้ลงนามร่วมกบั ASTRA-KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ในจดหมายแสดงเจตนารมณ์เพ่ือดําเนินธุรกิจ 

และให้การสนบัสนนุด้านธุรกิจร่วมกนั   ASTRA-KLK เป็นบริษัทร่วมระหวา่ง Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) 

กบั  PT Astra Agro Lestari (“AAL”)  เพ่ือเป็นการรวมผลติภณัฑ์ในด้านการกลัน่ และให้บริการด้านการขนสง่สนิค้าเหลว

ดงักลา่ว 

 Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

มาเลเซีย เป็นบริษัทท่ีทําธุรกิจด้านการเพาะปลกูมายาวนานกวา่ 100 ปี 

 PT Astra Agro Lestari (AAL) เป็นผู้ นําในการผลิตนํา้มันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นบริษัท              

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศอินโดนีเซีย ตัง้แตปี่ 2540 
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การขยายกองรถบรรทุกนํา้มัน 

 

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้ซือ้รถบรรทุกนํา้มันเพ่ิมจํานวน 43 คัน ส่งผลให้บริษัทมีรถบรรทุกเพ่ิมเป็น                   

100 คนั และสามารถรองรับการบรรทุกได้ถึง 4,500,000 ลิตร และเพ่ือรองรับสญัญารับจ้างการขนส่งกับ บริษัท พีทีจี  

โลจิสตกิส์ จํากดั จํานวน 50 คนั ระยะเวลาสญัญา 5 ปี 

ความสาํเร็จในด้านธุรกิจดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทมีรายได้จํานวน 965.49 ล้านบาทในปี 2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 

จํานวน 643.18 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ 50.11% นอกจากนีบ้ริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2559 จํานวน 143.91 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากปี 2558 จํานวน 130.12 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ 10.60% 

 

ความภาคภมิูใจของบริษัท 

 

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ซึง่ถือเป็นความภาคภมูิ

ของพนกังาน และผู้บริหารทกุคน 

 

กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื – ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1. กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 

 บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ ซึง่เป็นกําลงัสาํคญัในการ

พฒันาการเดินเรือในอนาคต บริษัทได้สนบัสนนุอปุกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่คณะพาณิชยนาวี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือใช้ในห้องปฏิบตัิการให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากอปุกรณ์ 

ท่ีใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ นอกจากการมอบอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนแล้ว บริษัทสามารถ

ประชาสัมพันธ์ตัวบริษัทเองให้เป็นท่ีรู้จัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

 

2. กิจกรรมการเยี่ยมชมเรือ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นิสิตจาก คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยม

ชมเรือบรรทกุนํา้มนัของบริษัท เพ่ือให้นิสติได้สมัผสัและเรียนรู้ และพบประสบการณ์บนเรือจริง 

 

3. กิจกรรมซ่อมผิวถนน 

บริษัทได้ตระหนกัตอ่ความรับผิดชอบของสงัคม และชมุชนโดยรอบ และยงัถือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

กับชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ ด้วยการซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวม 2 กิโลเมตร เส้นทางสาย

สุเหร่า – เขาน้อยปากนํา้โพ เน่ืองจากถนนมีสภาพทรุดดทรมเป็นอย่างมาก อีกทัง้ได้ติตัง้สัญญาณไฟ

กระพริบบริเวณทางเข้าออกหมูบ้่าน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร 
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4. กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน 

บริษัทเลง็เห็นความสําคญัของการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กบัเยาวชนให้เติบโตไปอย่างมีคณุภาพ

ในอนาคต บริษัทได้สนบัสนนุทนุการศึกษาให้กบับตุรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีความ

ประพฤติเรียบร้อย โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือแบ่งเบา

ภาระคา่ใช้จ่ายของพนกังาน อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังานอีกด้วย 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ตามท่ีรายงาน 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบังบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่อท่ีประชุม  

โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ 

เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ให้ท่ีประชมุพิจารณาซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการ จาํนวนเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 3,260,206,450.02  บาท 

หนีส้นิรวม        1,160,703,097.44 บาท 

รายได้รวม           965,490,104.84 บาท 

กําไรสทุธิ          143,911,298.73 บาท 

กําไรตอ่หุ้น                            0.46 บาท 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 ราย ถือหุน้รวม 100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ

ทัง้ส้ินจํานวน  176 ราย ถือหุน้รวมทัง้ส้ิน 327,021,034 หุน้ 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2559 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 ตอ่ท่ีประชมุ  

 

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 

ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ บริษัทภายหลงัจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ

คล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 

ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัท 

จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี ้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กําหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

(1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น                            

หุ้นละเทา่ๆ กนั 

(2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

(4) บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 

 หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และ 

การจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(1) ให้จัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปี 2559 จํานวน 119,500,413.43 บาท เป็น                  

ทนุสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิดงักลา่ว คิดเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 18,500,000 บาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 

(2) ให้จ่ายเงินปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ในอัตราหุ้ นละ 0.25 บาท 

จํานวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จากผลการดําเนินงานของบริษัท ทัง้สิน้จํานวน 107,900,000 บาท ทัง้นี ้

บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ซึง่เป็นวนักําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560  

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2559 

1. กําไรสทุธิ (บาท) 143,911,298.73 

2. จํานวนหุ้น 431,600,000 หุ้น 

3. รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 

4. รวมจํานวนเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 107,900,000 บาท 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 90.29 % 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร

เงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล 

ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาํปี 2560 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2560 และดําเนินการประชมุแทน  

 

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ กรรมการ 

ท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่นประสงค์ท่ีจะรออยูน่อกห้องประชมุ 

 

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 15 กําหนดไว้ว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม ่            

ก็ได้ โดยกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่ประจําปี 2560 ดงันี ้   

 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ ประธานกรรมการ 

2. นายธาตรี   เกิดบญุสง่ กรรมการ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 และ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ 

ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์สําคญั

ต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลาย 

ของคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบตัิงาน

ในตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้

กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ให้ดํารงตําแหนง่อ่ืนๆ ตอ่ไปตามเดิม 

ดงันี ้

1. นายพิพฒัน์                รัชกิจประการ ประธานกรรมการ 

2. นายธาตรี   เกิดบญุสง่ กรรมการ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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 นอกจากนี ้นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า กรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วน 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี ้นางทิพวรรณ 

โพธยาภรณ์ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบตัิหน้าท่ี

โดยยดึมัน่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามท่ีประชุมวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ

นีห้รือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2560 โดยขอให้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

ในการนี ้นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประจาํปี 2560 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ่งดํารง

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

เห็นด้วย 258,505,834 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย 115,200 เสียง   

 

2.  นายธาตรี เกิดบุญส่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง               

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   
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3.  นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ่งดํารง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนน

เสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

     

 จากนัน้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ได้เชิญกรรมการทัง้สามทา่นกลบัเข้าสูห้่องประชมุ 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาํปี 2560 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชยั ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะอนกุรรมการ ประจําปี 2560  

 

 นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ ได้รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบั

หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป 

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ

ของบริษัท ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 และ            

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดําเนินงานโดยรวม

ของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อประชุมเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน                 

รายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่บําเหน็จ โดยรายละเอียดของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุมดีงันี ้
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ตาํแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนเนือ่งจากเป็นผูบ้ริหาร 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 233,631,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560  

 

 นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

มาตรา 121 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นอาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี

จะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 

ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560                     

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี และ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทัง้ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

ตามท่ีมีรายช่ือดังต่อไปนี ้จากบริษัท  สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560 

รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัท ด้วย  

 

1)    นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์     ผู้สอบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 2982 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มาแล้วเป็น

ระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2558 – 2559) หรือ 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท) 

หรือ 

3)    นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท) 

หรือ 

4) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์                       ผู้สอบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 7764 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มาแล้วเป็น

ระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556 – 2557) 

                     

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจําปี 2560 และได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในฐานะผู้สอบบญัชีเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย  

กบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

 

และได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจํานวน 145,000 บาทหรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.06 ดงันี ้
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ค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 

 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี

 ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 1,155,000 บาท 1,200,000 บาท 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากดั    300,000 บาท   400,000 บาท

รวม 1,455,000 บาท 1,600,000 บาท 

หมายเหตุ  ค่าสอบบญัชีดงักล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่

เกีย่วข้องกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พกั (ในกรณีที่ต้องเดินทาง

ไปพกัค้างคืนหรือไปต่างจงัหวดั) ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจําปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

เห็นด้วย 327,025,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 ราย ถือหุน้รวม 4,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุม

ทัง้ส้ินจํานวน  177 ราย ถือหุน้รวมทัง้ส้ิน 327,025,034 หุน้ 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอ่ืนใดหรือไม ่ 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.25 น. 

 

 

 

ลงช่ือ                                               ประธานท่ีประชมุ                      

      (นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ) 

  

 

ลงช่ือ                                                เลขานกุารบริษัท 

  (นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ) 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 

 

ข้าพเจ้า บริษัท อาม่า มารีน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 

ระหวา่งเวลา 13.30 น. ถึง 15.45 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1.   การเพิ่มทุน 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน  215,800,000 บาท เป็นจํานวน 

258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จํานวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 43,160,000 บาท โดยเป็นการ

เพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

 
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 86,320,000 0.50 43,160,000 

  

 2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 

   2.1  แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 86,320,000 5:1 - - จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม                 

เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็น

หุ้นสามญั 

(โปรดดหูมายเหตทุ้ายตาราง) 

หมายเหตุ – บริษัทจะจ่ายปันผลจากกําไรสะสมปี 2559 และปี 2560 ในอัตรารวมหุ้ นละ 0.30 บาท                   

โดยแบง่จ่ายรูปของเงินสด และหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทจะจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จํานวน 

431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จํานวน 86,320,000 บาท 

(2) บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญของบริษัท จํานวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ     

0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอตัราการ

จ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ    

0.10 บาท แทน 

  ทัง้นี ้การจ่ายปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดงักลา่วนีจ้ะมีมลูคา่รวมไม่เกิน 129,480,000 บาท โดยการ

จ่ายปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่บริษัทจะนําปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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โดยการจ่ายปันผลดงักลา่วจะจา่ยในอตัรารวมเทา่กบั 0.30 บาทตอ่หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของกําไรสทุธิปี 2560 ซึง่สงูกวา่นโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีกําหนดไว้ท่ีอตัราร้อยละ 25 

  การจ่ายปันผลข้างต้นนีจ้ะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น               

ท่ีมีสทิธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

  ท้ังน้ี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม                  

สามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2561 
 

 2.1.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณี ท่ีมี เศษหุ้ นเดิมหลังการจัดสรรหุ้ นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา                         

หุ้นละ 0.10 บาท แทน 
 

 3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน เอ                 

ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใน

การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561  
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

 4.1   บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 4.2  บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพ่ือนําหุ้นเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรเป็นหุ้นปันผลเข้า                      

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
 

 5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

  เพ่ือจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพ่ือเป็นการตอบแทนการลงทนุ 
 

6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 
 

7.  ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

ภายหลงัจากหกัภาษีและทนุสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

โดยจะขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และ 

การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่

ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุงสดุต่อ                  

ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
 

8. รายละเอียดอื่ นใดที่ จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่ อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ มทุนและ                    

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

    - ไมม่ี - 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดอืน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 6 มีนาคม 2561 

2 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561 และกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับปันผล 

20 มีนาคม 2561 

3 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561  19 เมษายน 2561 

4 ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

5 กําหนดจา่ยปันผล 9 พฤษภาคม 2561 

 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ  กรรมการผู้มีอํานาจ 

ลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 (นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ)  

 กรรมการ  

 

 

ลายมือช่ือ  กรรมการผู้มีอํานาจ 

ลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 (นายพิศาล รัชกิจประการ)  

 กรรมการ  
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
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1.   นายมานิต นิธิประทีป 

 

 อายุ   62 ปี 

 

 ตาํแหน่ง          กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                                                 

    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 การศึกษา -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม /  

         พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง

     

 หลักสูตรการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Certification  Program (DCP)  รุ่น 225/2016 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2016  

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 

   

 ประวัติการทาํงาน  
 

 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /      บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน       

 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 

  2559 – ต.ค. 2560  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บริษัท บางปะกงเทอร์มินอล จาํกัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน)  

  กรรมการตรวจสอบ 

  

 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561  0.02%     

 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
 

 จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ   9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
 

 ประวัติการเข้าประชุมปี 2560             คณะกรรมการบริษัท 4/7 ครัง้ / คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5 ครัง้ 

      คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/3 ครัง้   
 

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ 

โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
 

หมายเหตุ : เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท เม่ือวันที ่1 มิถุนายน 2560

                                               

ร์อุตสาหกรรม / 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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2.  นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล                                                                                                                                                   
 

อายุ   62 ปี 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร 

  

คุณวุฒทิางการศึกษา      - ประกาศนียบัตรวชิาชีพ หลกัสูตรช่างยนต์ สาขาวชิาช่างยนต์  

 วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม   

 

หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประวัติการทาํงาน 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิตกิส์ จาํกัด  

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 0.58% * 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ / กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร  

  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ   1 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2560           คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 

      คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้   

 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง 

การบริหารงานและหลกัการในการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 

 

 

 

 

* หมายเหต:ุ นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีไ่ม่บรรลนิุติภาวะ 

 

 

 

 

                                                                                                                             



35

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

35 

 

 

3. นายชัยทศัน์ วันชัย 

 

 อายุ  49 ปี 

 

 ตาํแหน่ง  กรรมการ 

 

 คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท หลักสตูรวทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ    

      สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑติ สาขาการประมง   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

   - หลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016                                          

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     

 ประวัติการทาํงาน  

 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ผู้อาํนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สยามออโต้แบคส์ จาํกดั 

 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อนิโนเทค กรีน เอน็เนอย ีจาํกัด 

 2559 – 2560  ผู้อาํนวยการ สายงานปฏิบตัิการสถานี / บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปปอเรชั่น 

   รักษาการผู้อาํนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ / 

   รักษาการผู้อาํนวยการฝ่ายวศิวกรรม 

 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561           0.01% * 

 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้        กรรมการ 

      

 จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

 ประวัติการเข้าประชุมปี 2560       คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครัง้ 

   

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 

  และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 

 * หมายเหต:ุ นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีไ่ม่บรรลนิุติภาวะ 
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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)  ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2561) 
 

 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียง 

1.   นายมานิต นิธิประทีป 80,000 0.02% 

2.   นายชศูกัด์ิ  ภชูชัวนิชกลุ 

     คูส่มรส 

500,000 

2,010,000 
0.58%* 

3.   นายชยัทศัน์ วนัชยั 39,000 0.01% 

* หมายเหต ุนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ไมบ่รรลนิุติภาวะ 

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกจิการอื่น 

 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน 

กิจการที่แข่งขนัหรือ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ

ของบริษัท 
จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1.  นายมานิต นิธิประทีป 2 
บริษัท ริช สปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหา  

ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายชศูกัด์ิ  ภชูชัวนิชกลุ   ไมม่ี - 1 ไมม่ี 

3.   นายชยัทศัน์ วนัชยั 1 
บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

- ผู้ อํานวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

- รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารมินิมาร์ท 

 

2 ไมม่ี 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ี

มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสอดคล้องกบัคณุสมบตัิท่ีบริษัทกําหนด และ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้หรือเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัทในการสรรหา

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน           

และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม                     

คณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้  

 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                     

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ            

รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม

ดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา            

คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย                    

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่

น้อยกวา่สองปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน                 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5   
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ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน                 

ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป

ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์               

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้               

ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                 

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ              

นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น               

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน               

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกําหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้

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

ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดั

ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป                 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

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

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)              

ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
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1.   นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 

 

 อายุ   43 ปี 

 

 ตาํแหน่ง          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงนิ 

 

 การศึกษา   -  ปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิขัน้สูง

มหาวทิยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย 

    -  ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการเงนิและการธนาคาร 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ  
    

 หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

    

 ประวัติการทาํงาน  
 

 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงนิ      บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)

 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิตกิส์ จาํกัด 

 2560 – ปัจจุบัน ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิตกิส์ จาํกัด 

 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิตกิส์ จาํกัด 

 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท วนัลิง้ค์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 

 2550 – พ.ย. 2560 กรรมการ  บริษัท เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น จาํกัด 

 2559 – พ.ค. 2560 เลขานุการบริษัท  บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 2557 – 2559  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด 

 2548 – 2557  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มารีน โซลชูั่น จาํกัด 

  

 สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561  0.02%     

 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ  

      

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ 

โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 
 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6   
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1)  ชื่อ - สกุล  : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

       Name (English)         : Mrs. Suvimol Chrityakierne 

 อายุ :   66 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 2982 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผู้จดัการ / หุ้นสว่นผู้จดัการ 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน  :  2522 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   -  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   -  อบรมหลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 92/2007 จากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   -  อบรมหลกัสตูร ACP รุ่นท่ี 36/2011 จากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์ทาํงาน  :  

  2558 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ                                  บมจ. ไทยออยล์    

 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ                              บจก. สอบบญัชี  

                                                         ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   

   

2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ    บมจ. นํา้ตาลครบรีุ    

2545 - ปัจจบุนั  กรรมการ                                          บจก. 75 ซี พี อี    

2533 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร                                บจก. ดี ไอ เอ ออดิท    

2522 - ปัจจบุนั  หุ้นสว่นผู้จดัการ                                สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ            

2550 - 2553  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์    

  2535 - 2547           กรรมการ                                           บจก. ดี ไอ เอ แอนด์  
                                                             แอสโซซิเอทส์   
 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน): 
 -เคย-       ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
 

   สัดส่วนการถอื 24หุ้นในบ24ริษัทฯ   : 
    -ไมม่ี-  
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชกีับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้งอนัมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   : 

    -ไมม่ี-  
 
   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้                                                                                                                                                               

 อีเมล์  :    dia.auditor@gmail.com                   
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 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผู้จดัการ / หุ้นสว่นผู้จดัการ 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน  :  2522 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   -  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   -  อบรมหลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 92/2007 จากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   -  อบรมหลกัสตูร ACP รุ่นท่ี 36/2011 จากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์ทาํงาน  :  

  2558 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ                                  บมจ. ไทยออยล์    

 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ                              บจก. สอบบญัชี  

                                                         ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   

   

2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ    บมจ. นํา้ตาลครบรีุ    

2545 - ปัจจบุนั  กรรมการ                                          บจก. 75 ซี พี อี    

2533 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร                                บจก. ดี ไอ เอ ออดิท    

2522 - ปัจจบุนั  หุ้นสว่นผู้จดัการ                                สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ            

2550 - 2553  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์    

  2535 - 2547           กรรมการ                                           บจก. ดี ไอ เอ แอนด์  
                                                             แอสโซซิเอทส์   
 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน): 
 -เคย-       ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 - 2560) 
 

   สัดส่วนการถอื 24หุ้นในบ24ริษัทฯ   : 
    -ไมม่ี-  
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชกีับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้งอนัมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   : 

    -ไมม่ี-  
 
   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้                                                                                                                                                               

 อีเมล์  :    dia.auditor@gmail.com                   
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2)  ชื่อ - สกุล : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

Name (English)         : Miss Somjintana Pholhiranrat 

 อายุ : 50 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599 

ตาํแหน่งปัจจุบนั :  หุ้นสว่นบริษัท 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน  :  2539 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   -   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

ประสบการณ์ทาํงาน  :  

  2554 - ปัจจบุนั  หุ้นสว่น                       บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   

  2539 - 2553  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ   

 2532 - 2539  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี        บจก. แปลน พบัลชิช่ิง                                    

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) :                                                                                          

         - ไม่เคย -    

 
สัดส่วนการถอื24หุ้นในบ24ริษัท  : 

     - ไมม่ี - 
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งอันมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : 

     -ไมม่ี - 
 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   

อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com                   
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3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  

Name (English)         : Miss Suphaphorn  Mangjit 
 

 อายุ : 47 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8125 

ตาํแหน่งปัจจุบนั :  หุ้นสว่นบริษัท 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน  :  2538 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
  

ประสบการณ์ทาํงาน  : ผู้สอบบญัชี 
1. บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
3. บริษัท สามชยัสตีล อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 
4. บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากดั (มหาชน) 
5. บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จํากดั (มหาชน) 
6. บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
7. บริษัท สยามอีสต์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน): 

       -ไม่เคย-    
    
   สัดส่วนการถอื 24หุ้นในบ24ริษัทฯ  : 

  -ไมม่ี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชกีับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งอนัมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com 
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4) ชื่อ - สกุล : นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  

Name (English)         : Mr. Nopparoek Pissanuwong 

 อายุ : 52 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7764 

ตาํแหน่งปัจจุบนั :  หุ้นสว่นอาวโุส 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ระยะเวลาการทาํงาน  :  2535 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -   ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   -   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
   -   ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

ประสบการณ์ทาํงาน  :  
  2535 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นอาวโุส/              บจก. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
    วิทยากรและฝึกอบรม    บจก. ดี ไอ เอ ออดิท   
  2533 – 2553 หุ้นสว่น                        สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ  

 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน): 

       -เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2556 – 2557  
    
   สัดส่วนการถอื24หุ้นในบ24ริษัทฯ  : 

  -ไมม่ี-  
 

   การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชกีับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขดัแย้งอนัมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                               
           -ไมม่ี-  

   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com 
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หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

 

1.  ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตวัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ 

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือ หนงัสอืเดินทาง 

1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

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

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

(ค)  เอกสารตวัจริงท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่หมดอาย ุ

โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาํเนาซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

 

2.  ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 

2.1  กรณีผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก)  เอกสารตวัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสําเนา                 

ซึง่ผู้แทนนิติบคุคลลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

(ข)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

พร้อมทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) และมีข้อความท่ีแสดงว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุนัน้มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล                  

พร้อมทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) และมีข้อความท่ีแสดงวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น จํานวน 1 ฉบบั 

(ค)  สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบคุคลและยงัไมห่มดอาย ุ

โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉันทะและยงัไม่หมดอาย ุ                 

โดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาํเนาซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบบั 
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3.  ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม กับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็น                  

นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยูห่รือ

โดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ช่ือของผู้แทนนิติบุคคล เง่ือนไข 

ข้อจํากดั หรืออํานาจในการลงลายมือช่ือหรือการเข้าประชมุ และท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

(ข)  เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทน                   

นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถ้าม)ี 

 

หมายเหต ุ กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ท่ี 

9 เมษายน 2561 เพ่ือลงทะเบียนลว่งหน้าตามท่ีอยู่ดงันี ้บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร

เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ที่  33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่  TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

 

4.  วิธีการมอบฉันทะ 

 

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

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550                 

เป็นดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน (ใช้ได้สาํหรับผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 

แบบ ข. เป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (ใช้ได้สาํหรับผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

 

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9) โดยให้ระบุช่ือ พร้อม

รายละเอียดของบคุคลท่ี ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ   

 ทัง้นี ้   ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวน

ท่ีตนถืออยูไ่ด้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค.  
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5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้  

1. การนบัคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

เท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า                        

ร่วมประชมุ และถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงท่ีลงมติเห็นด้วยตามท่ีเสนอในวาระนัน้ๆ 

2. หากผู้ ถือหุ้ น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีรับไปนบัคะแนน 

 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2. กรณีอ่ืนๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกําหนด  โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน                     

ในแตล่ะวาระดงักลา่ว ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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รายชื่อกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

48 

 

 

 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง อายุ ที่อยู่ 

การมีส่วนได้

เสียในวาระการ

ประชุมครัง้นี ้

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษัท 

(ณ วนัที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 

2561) 

1. นายเกษม เวชศิลป์ 

 

-  ประธานกรรมการ 

-  กรรมการอิสระ  

 

 

 

 

72 เลขท่ี 1027                      

ถ.กรุงเทพ – นนทบรีุ 

แขวงวงศ์สวา่ง 

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

วาระท่ี 9 - 

2. นายมานิต นิธิประทีป  -  กรรมการ 

-  กรรมการอิสระ 

-  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

-  ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 
 

62 เลขท่ี 5/2238 หมูท่ี่ 10 

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120               

วาระท่ี 7,9 0.02% 

3. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ 

 

 

-  กรรมการ 

-  กรรมการอิสระ  

-  กรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

 

48 เลขท่ี 1/44 หมูบ้่าน

สทิธารมย์ รีเจนท์            

ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18           

ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง

คลองจัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

10240 

วาระท่ี 6 

 

- 

 

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 

 

 

-  กรรมการ 

-  กรรมการอิสระ  

-  กรรมการตรวจสอบ  

-  กรรมการสรรหาและ 

   กําหนดคา่ตอบแทน  

 

50 เลขท่ี 22/15 หมู ่8          

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่                     

จ.สงขลา 90110 

 

 

วาระท่ี 6 0.0001% 

 

1. นายเกษม เวชศิลป์

2. นายมานิต นิธิประทีป

. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎ

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 4   การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

      ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

                การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่อง

ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 

1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

      ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและ                 

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อน

วนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

                ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืน

ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 

      ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม           

ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

                หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ  ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

      ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน 

และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมี ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก            

ผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

                ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา              

เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น

อนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ                

นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

                ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได้มา      

เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 



50

50 

 

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

 

      ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้ นมีเสียง 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด                 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น              

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

                      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

                      (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

                      (ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 

หรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั              

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

                      (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

       

ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท              

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

                (2)   พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

                (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

                (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอ่ืนๆ 
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           บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

         AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
                

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          
Shareholder’s Registration No.  
 

                                 
 

                                  

   ข้าพเจ้า  
I/We                                                                                                                                                             
อยูบ้่านเลขที ่                
Address                  

                

 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)   
 being a shareholder of  AMA Marine Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม        หุ้น                                                                                                                                                      
holding the total amount of         shares  

หุ้นสามญั               หุ้น   
ordinary share          shares   
หุ้นบริุมสทิธิ        หุ้น   
preferential share                          shares   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สญัชาต ิ
Nationality 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

Registration Form 
 

การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
2018 Annual General Shareholders’ Meeting 

 
บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 

AMA Marine Public Company Limited 
Company Limited

วนัพฤหสับด ีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.                        
Thursday, 19 April 2018 at 14.00 hours.   

 
ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

 at Salon A Meeting Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204,  
Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Bangkok 10320. 

  
ข้าพเจ้า ......................................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น 
I/We        shareholder or proxy holder of 
บริษัท อามา่ มารีน  จํากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน  ............................................................................................. 
AMA Marine Public Company Limited of which the identification number 
ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
attend the above mentioned meeting 
 

ลงช่ือ ..............................................................  ผู้ เข้าประชมุ 
     Sign                                                                  Meeting Attendant 
                                 (…………………………………..……….) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนําเอกสารฉบับนีม้า
แสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this 
document to our staff at the meeting for registration. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

Attachment 12 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General Form)

--------------------- 
 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year

 

(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  อยู่บ้านเลขที่   
I/We Nationality Residing at

ถนน  ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

          

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.
    

(3)  ขอมอบฉันทะให้      
Hereby appoint:

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่    

Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ  นายเกษม เวชศิลป์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   อายุ 72 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 72 years
ที่อยู่               เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at          1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ  นายมานิต นิธิประทปี ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 62 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 62 years
ที่อยู่               เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at          5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ  นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 48 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 48 years
ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240.

หรือ  นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      อายุ 50 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 50 years
ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110

(ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 
Enclosure No. 13
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
ประจาํปี 2561 ในวันพฤหสับดี ที่ 19 เมษายน 2561  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2018  on Thursday 19 April 2018 at 14.00 hrs.

ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At Salon A Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at 
any date, time and place thereof.
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( )

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

 

 

 

 

หมายเหตุ:   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to several proxies for splitting votes.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B.

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  อยู่บ้านเลขที่   
I/We Nationality Residing at

ถนน  ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

          

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.
    

(3)  ขอมอบฉันทะให้      
Hereby appoint:

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่    

Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ  นายเกษม เวชศิลป์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   อายุ 72 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 72 years
ที่อยู่               เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at          1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ  นายมานิต นิธิประทปี ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 62 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 62 years
ที่อยู่               เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at          5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ  นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 48 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 48 years
ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240.

หรือ  นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      อายุ 50 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 50 years
ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110

(ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

(Stamp Duty 

Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 
Enclosure No. 13
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
ประจาํปี 2561 ในวันพฤหสับดี ที่ 19 เมษายน 2561  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2018  on Thursday 19 April 2018 at 14.00 hrs.
 

ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
at Salon A Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at 
any date, time and place thereof.    

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 
Agenda No. 1        To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2017

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและรายงานประจาํปี 2560 
Agenda No. 2        To acknowledge the Company’s operating results and 2017 Annual Report

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 
Agenda No. 3        To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting 

Period ended 31 December 2017 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจาํปี 2560 และการจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2017 and the Appropriation of Legal Reserve  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda No. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by the amount of Baht 43,160,000 for supporting 

the stock dividend payment, and the amendment to Clause 4. Of the Company’s Memorandum of Association to be in line 
with the increase of the registered capital

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
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(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
Agenda No. 6 To consider and approve the allotment of new ordinary shares 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
Agenda No. 7 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
Appointing the whole nominated candidates

  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate
5.1 นายมานิต นิธิประทปี 

Mr. Manit  Nithiprateep

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล 
Mr. Choosak  Pooshutvanitshakul

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายชัยทศัน์ วันชัย 
Mr. Chaitasn Wanchai

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda No. 8 To consider and approve the increase in number of the Company’s directors and the appointment of a new director 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจาํปี 2561 
Agenda No. 9 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2018

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 
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Agenda No. 10 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2018

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 
Agenda No. 11 To consider and approve the Amendment to Article 27. Of the Company’s Articles of Association

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 12 To consider other matters (if any)

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our 

voting as a shareholder.
 

(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ

ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( )
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( )

หมายเหตุ:     1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

Remarks             แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
   The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the    number of 

shares to several proxies for splitting votes.
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2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be 

appointed. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 

may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B.

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหสับดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิส

โซเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Thursday 19 April 2018 at 2 p.m. at Salon A Room, 2/F, 

Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and 
place thereof.

………………………………………………………………………………………………………… 
 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re:

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re:

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re:

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

วาระที่……………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาํปี 2561 (ต่อ)  

Agenda No. Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 
for the year 2018 (continued) 

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

ช่ือกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า   สาํนักงานตัง้อยู่เลขที่   
I/We Residing at

ถนน  ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

          

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
as a Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทัง้สิน้รวม  หุ้น 
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.
 

   

(2)  ขอมอบฉันทะให้      
Hereby appoint:

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่    

Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ  นายเกษม เวชศิลป์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   อายุ 72 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 72 years
ที่อยู่                เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at          1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ  นายมานิต นิธิประทปี ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 62 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 62 years
ที่อยู่                เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at          5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ  นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 48 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 48 years
ที่อยู่                เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240.

(ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 
Enclosure No. 13
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หรือ  นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      อายุ 50 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 50 years
ที่อยู่                เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
ประจาํปี 2561 ในวันพฤหสับดี ที่ 19 เมษายน 2561  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2018  on Thursday 19 April 2018 at 14.00 hrs.
 

ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
at Salon A Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at 
any date, time and place thereof.    
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows:

  หุ้นสามัญ  หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 

ordinary share shares, and having the right to vote equivalent to votes,

  หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง 

preference share shares, and having the right to vote equivalent to votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                  เสียง 
Total amount of voting rights votes.

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 
Agenda No. 1        To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2017

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและรายงานประจาํปี 2560 
Agenda No. 2        To acknowledge the Company’s operating results and 2017 Annual Report

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2560 
Agenda No. 3        To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting 

Period ended 31 December 2017 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
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วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจาํปี 2560 และการจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2017 and the Appropriation of Legal Reserve 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda No. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by the amount of Baht 43,160,000 for supporting 

the stock dividend payment, and the amendment to Clause 4. Of the Company’s Memorandum of Association to be in line 
with the increase of the registered capital

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
Agenda No. 6 To consider and approve the allotment of new ordinary shares 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
Agenda No. 7 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
Appointing the whole nominated candidates

  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate
5.1 นายมานิต นิธิประทปี 

Mr. Manit  Nithiprateep

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล 
Mr. Choosak  Pooshutvanitshakul

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายชัยทศัน์ วันชัย 
Mr. Chaitasn Wanchai

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
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วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda No. 8 To consider and approve the increase in number of the Company’s directors and the appointment of a new director 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจาํปี 2561 
Agenda No. 9 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2018

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 
Agenda No. 10 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2018

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 
Agenda No. 11 To consider and approve the Amendment to Article 27. Of the Company’s Articles of Association

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 12 To consider other matters (if any)

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

   เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of 

a shareholder.
 

(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ

ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 



6565 

 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

 
ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหตุ 
Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form C. as attached.
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C.

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ในวันพฤหสับดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิส

โซเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Thursday 19 April 2018 at 2  p.m. at Salon A Room, 2/F, 

Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and 
place thereof.

………………………………………………………………………………………………………… 
 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re:

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re:

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re:

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

วาระที่……………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาํปี 2561 (ต่อ)  

Agenda No. Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 
for the year 2018 (continued) 

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

ช่ือกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

 



 

  

 

 

กรุณาสง่ 

 

บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 

สว่นงานเลขานกุารบริษัทฯ 

เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ                                     

ห้องเลขท่ี TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบัตามรอยปรุ 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)  

ติดแสตมป์ 

3 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 14 

 

  

 

 

กรุณาสง่ 

 

บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 

สว่นงานเลขานกุารบริษัทฯ 

เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ                                     

ห้องเลขท่ี TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบัตามรอยปรุ 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)  

ติดแสตมป์ 

3 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 14 
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เรียน   ผู้ ถือหุ้น 

 

บ ริษั ท   อาม่า มารีน  จํากัด  (มหาชน) ขอเรียน ให้ท่ าน ทราบว่า  ใน กรณี ท่ีท่ านผู้ ถือหุ้ น                                    

มีความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทท่ีเป็นรูปเล่มเพ่ิมเติม กรุณาแจ้งความประสงค์   

โดยกรอกแบบฟอร์มด้านลา่ง และสง่กลบัมายงับริษัท เพ่ือท่ีบริษัทจะได้จดัสง่รายงานประจําปีให้ท่านตอ่ไป 

 

ช่ือผู้ ถือหุ้น                 

ท่ีอยู ่  

  

โทรศพัท์  

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 
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AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 

33/4 The 9th Towers, Tower A,  

33rd Floor, Room #TNA02,Rama 9 Rd.,  

Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand  

Tel. +66 2001 2801 

Fax. +66 2001 2800 

E-mail: ir@amamarine.co.th 

Webside:   www.amamarine.co.th  




