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                                            บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส ์จำกัด ( มหาชน ) 
                               ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

รายงานการประชุมสามัญประจำปี  2564 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  

ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถนนพระราม 9  กรุงเทพมหานคร    
วันพฤหัสบดี ที ่1 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

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

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปดิการประชุมสามัญประจำปี 2564  ซึ่งไดจ้ัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 
2563 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระตา่ง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตากฎหมายต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเปน็การล่วงหน้าแลว้       หลังจากนัน้คุณอวยชัยฯ ได้
แนะนำคณะกรรมการบริษัททีไ่ด้เข้าร่วมประชุม  ดังมีรายนามต่อไปนี ้
 

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  1.  คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท  

  2.  คุณศรีภูมิ      ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน   
  3.  คุณวรวรรณ     งานทว ี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  4.  คุณบำรุง        จินดา  กรรมการตรวจสอบ  
  5.  คุณสุทิน       ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร 
  6.  คุณลักขณา   ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ 
  7.  คุณนณณ์       ผาณิตวงศ ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
  8.  คุณสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
  9.  คุณวิณณ์  ผาณิตวงศ ์ กรรมการบริหาร   
  10. คุณธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริษัท    
  
โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งคิดเปน็ร้อยละ 90.91  
คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บรหิารและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องที่ไดร้ับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวนันี้ เพื่อช่วยชี้แจง

หรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อทีป่ระชุม ได้แก ่
1. คุณระพีพรรณ  พิบูลย์ศิลป ์ ผู้อำนายการสายงานการเงิน 
2. คุณคุณศุภฤกษ์  คชจิรัฐกุล     ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุน้ส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ 
3. คุณกชพร สุวรรณตัด ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด    

พร้อมกับได้ชี้แจงเร่ืองบัตรลงคะแนน ทีผู่้ถือหุ้นได้รับทีจุ่ดลงทะเบียน  โดยในบตัรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำ
เครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเปน็ไปด้วย
ความรวดเร็ว  ท่านประธานฯ จะถามที่ประชุมวา่จะมีทา่นใดที่   ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ  หรือประสงค์จะงดออก
เสียง   และมีเจ้าหนา้ทีไ่ปรับบัตรลงคะแนน เฉพาะทา่นทีไ่ม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียง  หักออก
จากคะแนนของผู้เข้าร่วมประชมุ  และจะมีการแจ้งมติของทีป่ระชุมให้ทราบในลำดบัถัดไปจนครบทุกวาระ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  คณุอวยชัยฯ ไดช้ี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด       
พ.ศ. 2535  มาตรา 103  และ  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.  ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
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มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี )  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด   
และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทีจ่ำหนา่ยไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมาย โดยขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16  ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน  13  ราย 
รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุทั้งสิ้นจำนวน  29  ราย  นับจำนวนหุ้นไดท้ั้งสิน้รวม  104,085,132  หุ้น จากจำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้วทั้งหมด  258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.30 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของ
บริษัทฯ  จึงถือเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย  หลังจากนัน้คณุอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ
ท่านผู้ถือหุ้นและดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

   
คุณประกิต  ประทีปะเสน   ประธานคณะกรรมการบริษัท   ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุม

ตามระเบียบวาระ 
   

วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี  2563 เมือ่วันที่ 3 เมษายน 2563 
  ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563   ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่  3 เมษายน 2563  โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
แล้ว  
   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม  หลังจากนัน้ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ  
 
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

104,085,132 100 - - - - - - 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเปน็คะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
 

วาระที่  2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2563 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้คณุสุรเดชฯ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  เปน็ผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ประจำปี 2563    ให้ที่ประชุมรับทราบ 
  

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร รายงานสรปุผลการดำเนนิงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยใช้สือ่วีดีทัศน์เพื่อความ
ครบถ้วนและเข้าใจงา่ย ความยาวประมาณ 4 นาที  โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงาน
ประจำปี 2563  

ประธานฯ ได้แจง้ที่ประชุมวา่วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ   
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบผลการดำเนนิงานของบริษทัประจำปี  2563    
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วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2563 
    ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบดลุและงบกำไรขาดทุนประจำปี  สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ของบริษัทฯ  ซึ่งผา่นการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผูส้อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปี  2563  ซึ่งไดจ้ัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  โดยในปี 2563 เป็นปทีี่ยากลำบากของการ
ดำเนินธุรกิจไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย  แต่ประเทศตา่ง ๆ ในโลกก็ประสบปัญหาเชน่เดียวกันแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
ก็ได้ฟันฝา่อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และดำเนนิธุรกิจจนสามารถสร้างผลกำไรมาได้  และขอให้ท่านประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
 

คุณสุรเดชฯ  ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร ได้รายงานผลการดำเนนิงานใน ปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มี
รายได้จากการรับจ้างประมาณ 480.06  ล้านบาท เติบโตขึน้ประมาณ  11.48 %  กำไรข้ันต้น  145.56  ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  97.55 ล้านบาท  ลดลงจากปทีี่แล้วประมาณ 13.05 %  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด
ของ โควิด 19 ทำให้มีการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด  มกีารทบทวนการให้วงเงินการซ่อมทำเรือเนื่องจากเศรษฐกจิ
เปลี่ยนแปลง  ควบคุมการชำระหนี้ได้ดี   มีรายได้อื่น ๆ 13.64  ล้านบาท  ตลอดจนค่าตอบแทนผูบ้ริหารและต้นทุน
ทางการเงินลดลง  ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  30.70 ล้านบาท  และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.119  บาท 

 
 แหล่งที่มาของรายได้ในป ี2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ  493.69  ล้านบาท  แยกเปน็รายได้จากงานซ่อม
เรือ  76 %  รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการ  17 %  รายได้จากบริษัทย่อย 4 %  และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 % 
ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการต่อเรือจำนวนมากกว่าในปี 2562 เป็นโครงการที่ขนาดไม่ใหญ่ แต่มีปริมาณ
หลายลำ  รายได้หลักจงึมาจากงานซ่อมเรือ ซึ่งยังมีความมั่นคงและเติบโตอยา่งต่อเนื่อง 
 พิจารณาย้อนหลงั 5 ปี ตั้งแตป่ี 2559 – 2563  โดยในปี 2559-2560 บริษัทฯ มีโครงการใหญ่ต่อเนื่อง  ในปี
2561 ไม่มีโครงการใหญ่   ทำให้รายได้ปรับลดลง  แต่ในปี 2563  รายได้พลิกกลับขึน้มาเทียบกับปี 2562  
 พิจารณาเฉพาะรายได้งานซ่อมเรือ เปรียบเทียบกับปี 2562  บริษัทฯ มีรายได้ที่อู่เรือสมุทรปราการ 327.21  
ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 6.6  ล้านบาท  รายไดจ้ากค่าจอดพักเรือ 10.8 ล้านบาท ลดลง 3.9  ล้านบาท 
เนื่องจากลูกค้าขายเรือออกไปได้ 1 ลำ  แต่เรือลำที่ขายไปไดลู้กค้าไดน้ำเข้ามาซ่อมปรับปรุงที่อู ่ รายได้จากอู่สุราษฎร์ธาน ี
35.4 ล้านบาท  สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 8.0  ล้านบาท  รายได้รวมงานซ่อมเรือ  373.3  ล้านบาท  สูงกว่าในปี 2562
ประมาณ  8.4  ล้านบาท  

 พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดลุ  ณ 31 ธันวาคม 2563 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุม
รับทราบ 

  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                         31/12/2563    31/12/2562    

 กำไรสุทธิ  (%)   (Net Profit Margin)                   6.22                 0.24                                         
 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (% )  ( Return on Equity )                       6.92                 0.25                  

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%)  (Return on Asset )                  4.27                 0.14                
อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt to Equity Ratio)       0.62                 0.76                    
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น  (บาท )   ( Book Value per Share )       1.72                 1.66                
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   ( Net Profit per Share )                   0.119               0.004 
 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า  ถึงแมร้ายได้ในปี 2563 จะไมสู่งมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 

19 แต่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่เรามีกิจกรรมใหม่ ๆ  มีการต่อเรือประเภทใหม่ ๆ  เช่น การต่อเรือด่วนแบบสองท้อง
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ให้กับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา  โครงการต่อเรือไฟฟ้าให้กับ บริษัท EV  การต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบใหม่ เป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจและเปน็นวัตกรรมต่อไป อยากจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ภูมใิจ 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่าจะมีทา่นใดมีข้อสอบถามเพิม่เติมหรือไม่  แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม  
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
    

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

104,085,132 100 - - - - - - 

 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดลุและงบกำไรขาดทนุ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        

 วาระที่  
4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อนุมกัาร  

  
4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา่  ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 116 ประกอบกับ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บรษิัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสทุธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง    ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
(5 %) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 25,829,111.00  บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย  คณะกรรมการจึงมีมติไม่ต้องจดัสรรกำไรเป็นทนุสำรอง  และขอให้ที่ประชุมลงมต ิ
  

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

104,085,132 100 - - - - - - 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์  ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเปน็ทนุ
สำรอง  เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล 

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา่ ตาม  พ.ร.บ.  บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. บรษิัทฯ จะจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรมิได้   และในกรณีที่บริษัทฯ มี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  โดยบริษัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ไม่น้อยกว่า 40 %  ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี  หลงัจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)     
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ปัจจุบนับริษัทฯ มีจำนวนหุ้นทีช่ำระแล้วจำนวน  258,291,087  หุ้น  ในรอบบัญช ีป ี2563  บริษัทฯ มีกำไรสุทธ ิ      
(งบเฉพาะกิจการ)  จำนวน 30,425,563 บาท  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจา่ยเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.10 บาท  รวมเป็นเงินปนัผลทีจ่่ายทัง้สิน้จำนวน  25,829,109  บาท คิดเป็นร้อยละ 
84.89 ของกำไรสุทธิ  และกำหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที่  30 เมษายน 2564 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มผีู้ใดสอบถาม หลังจากนัน้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาลงมติในวาระนี ้
 

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

104,085,132 100 - - - - - - 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์   ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราหุ้นละ  0.10  บาท  รวมเป็นเงินปันผลที่จา่ยทั้งสิ้นจำนวน  จำนวน  25,829,109  บาท   และกำหนดจา่ยเงิน
ปันผลภายในวันที่  30 เมษายน 2564 
 
 วาระที่  5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2564 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงทีป่ระชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามญัประจำปี จะต้องมี
กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด  และกรรมการที่พ้นตำแหนง่ดังกลา่ว
สามารถได้รบัเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และในปี 2564  มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน  4 ทา่น ได้แก่ 

 
 1.  คุณวรวรรณ งานทว ี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2.  คุณบำรุง จินดา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  คุณสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร 
 4.  คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงทีป่ระชุมว่า  กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พน้วาระในปนีี้  ไดผ้่านการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ   และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดป้ฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพดีเยี่ยมเป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ  คณะกรรมการบรษิัทจึงลงมติให้ กรรมการทั้ง  4 ท่าน กลบัมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง  4  ท่าน  เป็นรายบุคคลตามลำดับ   

   
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนน
เสียงเป็นดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีล่งทะเบียนร่วมประชุมจำนวน   29  ราย  รวมจำนวนหุ้นได้  104,085,132   หุ้น 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. คุณวรวรรณ  งานทว ี 104,085,132 100 - - - - - - 

2. คุณบำรุง  จินดา 104,085,022 100 110 - - - - - 

3. คุณสุทิน  ตัณฑไ์พบลูย ์ 104,085,132 100 - -  - - - - 

4. คุณสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย ์ 104,085,132 100 - - - - - - 

 
           วาระที่  6     พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี  2564  
 ประธานฯ    ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี  2564  ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนแล้ว   โดยมีรายละเอียดดังนี้     
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน      จำนวน 1,740,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน     จำนวน    390,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  3  ท่าน   จำนวน    180,000    บาท 
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึง่หมื่นบาท )  เท่ากับป ี 
2563 

นอกจากนี้ประธานฯ  ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนสัให้แก่คณะกรรมการ  ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญใน
การสนับสนนุการดำเนนิงานของบริษัทฯ  และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงนิโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี  
2563     ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง   11  ท่าน    รวมเป็นจำนวนเงิน  
1,500,000  บาท     

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา   หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้   
 
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

104,085,132 100 - - - - - - 

 
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสยีงเอกฉันท์ดังนี ้

           1.  กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน  2,310,000  บาท ได้แก ่ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน  รวม 1,740,000  บาท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน  รวม 390,000  บาท และ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  3  ท่าน  รวม  180,000    บาท 
           2.  ให้จ่ายโบนสัสำหรับการดำเนินงาน ป ี 2563 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงนิ
จำนวน 1,500,000  บาท   
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 วาระที่  7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี  และค่าสอบบัญชีประจำปี  2564 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  แตง่ตั้งผูส้อบบัญชี  และค่าสอบบัญชี ประจำป ี2564    ซึ่งไดผ้่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดังนี้            
นายพีรเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4752  หรือ 
นางสาววนันสิา  งามบวัทอง    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 6838  หรือ 
นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจยั   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4752  จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบญัชปีี 2564   
 
พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณาคา่ตอบแทนสอบบัญชีของบริษทัฯ ประจำป ี 2564  เป็นเงิน

จำนวนไม่เกิน 955,000 บาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2563 จำนวน  15,000  บาท  และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 
จำนวน 4 บริษัท รวมเปน็ค่าสอบบัญชี  1,180,000  บาท  ปรบัเพิ่มข้ึนจากปี 2563 จำนวน  20,000 บาท    
 
 ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า  การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มกีารพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
เห็นว่าเป็นอัตราทีส่มเหตุสมผล  มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอ่ืน ๆ แล้ว  เห็นว่าบริษัทฯ ควร
มอบหมายให้    บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จำกัด  เปน็ผูส้อบบัญชีในปี 2564 ต่อไป  
 คุณระพีพรรณฯ  ผู้อำนวยการสายงานการเงนิ  ได้ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  ในป ี2563 ที่ประชุมได้
อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 1,135,000 บาท แต่ในระหว่างปี 2563  ได้มีค่าค่าสอบบัญชี
เพิ่มเติม จากการจัดตั้ง บริษัทกจิการร่วมค้าเอเชียนมารีนจำนวน  25,000  บาท   ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่จะขอ
อนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้  เพิม่ขึ้นจำนวน  20,000  บาท 
   

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

104,085,132 100 - - - - - - 

 
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญช ี
          ประจำปี 2564 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ      

 
 วาระที่  8   เรื่องอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนนิงานของบริษัทฯ  

 
คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  : ขอถามเรื่องเงินปันผล ปนีี้ไม่ค่อยดี ปีหน้าจะเป็น

อย่างไร  บริษัทฯ มีธุรกิจด้านทอ่งเที่ยวด้วยหรือไม่ และทำไมเลือกโรงแรมนี้เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวก 
ประธานฯ  ชี้แจงเร่ืองสถานที่จดังานวา่  โรงแรมนี้ ได้เสนอราคาที่เหมาะสม ราคาประหยัด การเดินทางสะดวก  

ซึ่งตามปกตบิริษัทฯ จะจัดงานทีศู่นย์ประชุมที่สิรกิิตติ์ทุกปี  แต่ในช่วงที่ผ่านไมส่ารถจัดงานได้  ปีที่แล้วจัดที่โรงงานก็มี
หลายท่านบอกกว่าค่อนข้างไกลและไม่สะดวก ในปีนี้จึงมาจัดโรงแรมแห่งนี้  ซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นสถานทีป่ระชุม 




