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ที่  FAD-L66010 
3   มีนาคม  2566 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2566 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
 (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซ่ึงประกอบด้วย   

   2.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
   2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
  3. นิยามกรรมการอิสระ 
  4. ข้อมลูเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับ 
   ตำแหน่งใหม่ 
  5. หนงัสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ                      
   ในการเข้าร่วมประชุม 
                     6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุม 
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม 
  9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม) 
  
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท  เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์  จำกัด ( มหาชน )   ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นประจำปี  2566  ขึ้นในวันอังคารที่  4  เมษายน  2566  เวลา  10.00  น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
  
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  โดยมีสำเนา
รายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกลา่ว 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565   
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565  
 ความเห็นคณะกรรมการ  

เพ่ือใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ

ในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565          
ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2565   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
การลงมติ  

    วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 

ข้อเทจ็จรงิและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 10,256,185  บาท          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)  บริษัทฯ พิจารณาไม่จดัสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย  เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรอง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่
ละงวดบัญชีหลังจากหกัสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความ
จำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565และ
จา่ยเงินปนัผล  ดังนี้ 
 1. ไมจ่ดัสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
 2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มี
ทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 10,331,643 บาท   โดยกำหนดจ่ายปันผลใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 
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 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้   (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 ปี 2564 

กำไรสุทธิ (บาท) 10,256,185 22,793,443 

จำนวนหุ้น (หุ้น) 258,291,087 258,291,087 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.04 0.10 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 10,331,643 25,829,109 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 100.74 113.32 
  

 การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบรษัิทฯ  
 โดยจา่ยจากกำไรทีเ่สียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืน
ไดเ้ท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 
 การลงมติ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2566 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 รายนามกรรมการจำนวน 4  ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  ได้แก่ 

1.นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
   2.นางลักขณา  ศรีสด  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    

3.นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท 
4.นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์ กรรมการบริษัท  

  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ    ทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4  ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง  โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง  

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ  รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระ
เพ่ิมเติมเขา้มายังบริษัทฯ 

ทั้งนี้บริษัทฯได้แนบคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซ่ึงเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในสิ่งทีส่่งมาด้วย (3) 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทัง้  

4 ท่านไดแ้ก่  
1.นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

   2.นางลักขณา  ศรีสด  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    
3.นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท 
4.นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์ กรรมการบริษัท  

 
เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และ
กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย (4) 

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

การลงมต ิ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ ์และวิธีดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว

ละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวน

กรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังตามลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกนิจำนวนกรรมการทีจ่ะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 
วาระที ่6    พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี  2566 

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงิน   2,310,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
                          หนว่ย : บาท 

ค่าตอบแทนรายปี ปี 2566 ปี 2565 

1.คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน ท่านละ 240,000 240,000 ท่านละ 240,000 240,000 

กรรมการ 10 ท่าน ท่านละ 150,000 1,500,000 ท่านละ 150,000 1,500,000 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน ท่านละ 150,000 150,000 ท่านละ 150,000 150,000 

กรรมการ 2 ท่าน ท่านละ 120,000 240,000 ท่านละ 120,000 240,000 

3.คณะกรรมการสรรหาและ 
กำหนดค่าตอบแทน 

ประธาน ท่านละ   60,000 60,000 ท่านละ  60,000 60,000 

กรรมการ 2 ท่าน ท่านละ   60,000 120,000 ท่านละ  60,000 120,000 

รวม   2,310,000  2,310,000 

  
2. พิจารณางดจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (ปี 2565 จ่าย 1,500,000 บาท)         
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ
ข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ 

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะ
ทางการเงิน 

บริษทัฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รบัค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามความ

รับผิดชอบ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผล

กำไรของบริษัทฯที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซ่ึงเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึง
เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเสนอ 

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทัง้หมด  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกำหนดค่าสอบบัญชปีระจำปี  2566 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับของบริษัทฯ   และสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด       
โดยแตง่ต้ัง 
 1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4752 (ระยะเวลาปีที่ 4) หรือ   
 2. นางสาววันนิสา งามบวัทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 6838 หรือ 
 3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 9169  
 
 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566  เพ่ือการตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ
ของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.   
 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวน ไม่เกิน  1,270,000 บาท       
ซึ่งค่าตอบแทน (เพ่ิมข้ึน 35,000 บาท จากป ี2565 ) 
 โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 
ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯมาโดย
ตลอด  
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี 
ธรรมนิติ จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง 
 1. นายพรีะเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4752 หรอื   
 2. นางสาววันนิสา งามบวัทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 6838 หรือ 
 3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 9169   
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566  โดย
กำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ดังนี้ 

                                                                                               หน่วย : บาท 
 ปี 2566 ปี 2565 

ค่าตอบแทนรายปี 1,270,000 1,235,000 

ค่าบริการอ่ืน - - 

รวม 1,270,000 1,235,000 
  
 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 การลงมติ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8    เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้
ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคล
อ่ืน หรือกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะ (ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5) หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  www.asimar.com/investor กลับคืน
มายัง เลขานุการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย  1  วัน  เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม
     
 
        ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
  ( นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์ ) 
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายการเงินและบัญชี/แผนกการเงิน  

โทร: 02-815-2060 ต่อ 2816,2800,2994 

http://www.asimar.com/
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                                            บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส ์จำกัด ( มหาชน ) 
                               ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

รายงานการประชุมสามัญประจำปี  2565 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  

ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถนนพระราม 9  กรุงเทพมหานคร    
วันศุกร์ ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

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

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปดิการประชุมสามัญประจำปี 2565  ซึ่งไดจ้ัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 
2564 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 
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ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  คณุอวยชัยฯ ไดช้ี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด       
พ.ศ. 2535  มาตรา 103  และ  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.  ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
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 ได้เปิดโอกาสใหป้ระชุมสอบถาม  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 %  รายได้จากบริษทัย่อย 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 
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ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า  ถึงแมร้ายได้ในปี 2563 จะไมสู่งมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 
19 แต่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่เรามีกิจกรรมใหม่ ๆ  มีการต่อเรือประเภทใหม่ ๆ  เช่น การต่อเรือด่วนแบบสองท้อง
ให้กับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา  โครงการต่อเรือไฟฟ้าให้กับ บริษัท EV  การต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบใหม่ เป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจและเปน็นวัตกรรมต่อไป อยากจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ภูมใิจ 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่าจะมีทา่นใดมีข้อสอบถามเพิม่เติมหรือไม่  แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม  
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
    

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 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 



  

 
8 

คุณสุรเดชฯ :  ชี้แจงเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวว่า  บริษทัฯ ไม่มีธุรกิจดังกล่าว  โดยบริษทัฯ ทำงานต่อเรือ ซ่อมเรือ 
และงานโครงสรา้งเหล็ก มีบริษทัย่อยทำธุรกิจเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ   และธุรกิจการพฒันาธุรกิจใหม่ทางด้าน
มารีน 

ส่วนที่ถามว่าในปี 2564 จะเป็นอย่างไร   ปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบาก เนื่องจากอู่ต่อเรือต้องใช้คนทำงาน  เรา
ทำเวิคฟอร์มโฮมไม่เต็มที่ ทำไดบ้างส่วน  และมีมาตรการเข้มงวดมาก  ได้รับผลกระทบในการทำงานมาก  ลูกค้าบางกลุ่ม
หายไป  เกิดการแข่งขันสูงมาก  ต้องมีการปรับกลยุทธ์อยา่งมาก    สำหรับปีนี้การแข่งขันยังสงู  ยังต้องปรับตัวเองตาม
สถานการณ์ทัง้ด้านเวลาและราคาซ่อมทำเพื่อจูงใจให้เข้ามาซ่อมทำ   และยงัมีการเข้าประมลูงานเรือขนาดใหญ่มูลค่า
ประมาณ  400  ล้านบาท  งานซ่อมเรือยังรักษาฐานลูกค้าเดิมอยู่ได้  แต่ทางสุราษฎร์ธานีอาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว  โดยภาพรวมบริษัทฯ น่าจะเตบิโตประมาณ 10 – 15 % 

 
นางสาวอาทิตยา  กองพฒัน์พาณิชย์ ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :   สอบถามเก่ียวกับ

โครงการใหม่เร่ืองเรือ EV มีความคืบหน้าอย่างไรบา้ง 
คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงวา่ บริษัทฯ ได้รับต่อเรือให้กับบริษัท Energy Absolute เป็นเรืออลูมิเนียมขนาดผูโ้ดยสาร 

200 คนต่อลำ จำนวน 5 ลำ มีกำหนดส่งมอบปี 2564  ขณะนี้ตวัเรือเสร็จ  กำลังติดตั้งอุปกรณ์  เป็นเรือไฟฟ้า 100 % 
เหมือนรถไฟฟ้า ลูกค้าจะนำไปให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา 

 
นายธารา  ชลปราณี  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง :  มีความสงสัยว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่ม  รายไดไ้ม่

เยอะ  เมื่อดูในรายละเอียดกำไรจะมาจากการค่าใช้จา่ยในการบรหิารประมาณ 50 %  อยากทราบวา่ ลดตรงส่วนไหน  
และเป็นแบบยั่งยืนหรือไม่  และถ้าในปี 2564 ลดค่าใชจ้่ายไม่ได้ผลจะเปน็อย่างไร 

และในรายงานหน้า 37 เก่ียวกับข้อมูลกองเรือโลก เมื่อดูในปี 2566 เรือต่อใหม่มีน้อย  และขนาดเฉลี่ยจะสูงกวา่  
ใหญ่กว่าเรือเดิม  จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่  มีข้อมูลเกี่ยวกับเรือยอร์ช ที่จะเข้ามาซ่อทำที่อู่สุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม 

คุณสุรเดชฯ  : ชี้แจงวา่  การลดต้นทุนบริษัทฯ ทำมาต่อเนื่อง  เรามีข้อจำกัดจัดเร่ืองสถานที่และอุปกรณ์ในงาน
ซ่อมทำเรือ  ฝ่ายบรหิารจึงหาชอ่งทางพิ่มรายได้  โดยกลับมาดูเร่ืองต้นทุนเข้มงวดขึ้น  ทัง้การจดัซื้อวัสดุให้ได้ราคาถูกลง  
การบริหารงานดา้นคา่แรงให้ดีขึ้น  โดยเปน็การทำงานแบบยั่งยนื  ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกองเรือโลก ลูกค้าซ่อมของเราเป็น
ลูกค้าในประเทศเปน็หลัก  ไม่มผีลกับเราโดยตรง  ด้านการซ่อมทำเรือยอร์ชส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภูเก็ต  ไม่เก่ียวกับการ
รับงานซ่อมทำที่อู่สุราษฎร์ธาน ี

 
ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถอืหุ้นทุกท่านทีไ่ด้สละเวลามาร่วมประชุมในวนันี้  และให้การสนบัสนนุกิจการของ

บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและขอปิดประชุม   
 

 ปิดประชุมเวลาประมาณ  11.20  น. 
 

  ลงชื่อ.........................................................ประธานที่ประชุม 
                           ( นายประกิต  ประทีปะเสน )     
      
 ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกการประชุม  
        ( นายอวยชัย  ติวิรัช ) 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 

นิยามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 
 
1.   ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล
 ที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) 
 
2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำบุคคลที่

ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี  ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งโดยต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
3.   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย  ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ 

 
4.   ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือบุคคลทีอ่าจ  

มีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ,                 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่4 

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 

                                                                                                                                        

 
 

 

 
 
 
ประสบการณ์การทำงาน :                                                                                                  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกดั(มหาชน)  

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน),  
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บรษิัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด  

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  :  บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน),  
 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน), บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด(มหาชน),  
 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน), บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) 
 กรรมการ  :  บริษัท ซัสโก ้จำกัด(มหาชน) 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ   

 ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว 
การถือหุ้นในบริษัท :  200,200 หุ้น, คิดเปน็ 0.08%  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565   
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2538  
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 27  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง  
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น  :  บริษัทจดทะเบียนจำนวน    8     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    1    แห่ง  
กิจการที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ  บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจำ  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี - 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ชือ่   นายประกิต   ประทปีะเสน อาย ุ    80  ปี สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Wayne State University, Detroit USA. 
                         ปริญาญาตรี  บริหารธุรกิจ Silliman  University, Dumaguete ,  

    The Philippines. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลักสูตร The role of Chairman (RCM) 
                     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
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ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน) 
          ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส : บรษัิท สกู๊ต ดีไซน์ จำกัด 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ   
  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว 
การถือหุ้นในบริษัท :  - ,  (-%)       
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559  
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  6 ปี  
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษัท  4/4 ครั้ง , คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอ่ืน  :  บริษัทจดทะเบียนจำนวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     1    แห่ง 
กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน 
ผู้จัดการการเงนิและบัญชีอาวุโส    บริษัท สกู๊ต ดีไซน์ จำกัด 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  - ไมมี่ - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์         
- ไม่เป็น- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ชื่อ   นางลักขณา    ศรีสด  อาย ุ 58  ปี สัญชาติ     ไทย   
การศึกษา  :  ปริญญาโท  บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
      ปริญญาตรี   บัญช ี  วิทยาลัยเทคโนโลยี  และอาชีวศึกษา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

        หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
ประสบการณ์การทำงาน : 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษัท  
   ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว 
การถือหุ้นในบริษัท :  1,000,000 หุ้น ,  คิดเป็น  0.39%   ข้อมูล ณ. วันที่ 15 มีนาคม 2565      
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2561 
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  4  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษัท  4/4  ครั้ง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น  :  บริษัทจดทะเบียนจำนวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     12    แห่ง 
กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร  บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด, บริษัท มารีน เอเยนซี่ส์ จำกัด, 

บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด,  
บริษทั เฮริเทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด,  
บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บริษัท ซีทราน ด๊อคยาร์ด จำกัด, บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด, 
บริษัท ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด, บรษิัท เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จำกดั 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.  ชื่อ    นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ อายุ  58  ปี สัญชาติ  ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  GOLDEN GATE UNIVERSITY 
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 ปัจจุบัน  กรรมการ  : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน) 
   กรรมการบริหาร  : บริษทั ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด, บริษัท มารีน เอเยนซี่ส์ จำกัด, 

บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด,  
บริษัท เฮริเทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด,  
บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บรษิัท ซีทราน ด๊อคยาร์ด จำกัด, บรษัิท ซีทราน ไลน์ จำกัด, 
บริษัท ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด, บรษิัท เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จำกดั 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษัท 

  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว 
การถือหุ้นในบริษัท :  5,500,000 หุ้น ,  คิดเป็น  2.13%   ข้อมูล ณ. วันที่ 15 มีนาคม 2565      
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 เมษายน 2560 
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  5 ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษัท  3/4  ครั้ง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น  :  บริษัทจดทะเบียนจำนวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     2    แห่ง 
กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร  และผู้จัดการฝ่ายส่งออก   บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 
กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด  
ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกับผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไมเ่ป็น - 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ชื่อ   นาย วิณณ์   ผาณิตวงศ์ อายุ  41  ปี สัญชาติ  ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)   

    Harvard Business School (Harvard University), USA. 
      ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์  ภาคภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :   หลักสูตร Director Certification Program (DCP)           
ประสบการณ์การทำงาน : 
 ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน) 
   กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก  : บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 
                     กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  : บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด 
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รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 
 

1. ชื่อ - สกุล      นายศรีภูมิ ศุขเนตร 
อายุ       90 ปี 
ที่อยู่ 128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
ตำแหน่งปัจจุบัน      ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์  - ไม่มี - 
การม/ีไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม  - ไม่มี - 
การม/ีไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม   วาระท่ี 6 
 
 

2. ชื่อ - สกุล      นางนันทวัลย์     ศกุนตนาค 
อายุ       64 ปี 
ที่อยู่ 128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
ตำแหน่งปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์  - ไม่มี - 
การม/ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ ในวาระการประชุม  - ไม่มี - 
การม/ีไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม   วาระท่ี 6 
 



สิ่งที่สิ่งมาด้วยลำดับที่ 5 (Appendix 5) 

                                                                                               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                                               อากรแสตมป์ 20 บาท 
                                                                                                    PROXY Form A.                                                        Duty Stamp 20 ฿ 

 
1. ข้าพเจ้า             เขียนที่      
I/We                 Written at 
อยู่บ้านเลขที ่            สัญชาติ    วันที่ เดือน ปี     
Address           Nationality  Date Month Year   
 
2. เปน็ผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น              และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง ดังนี ้
holding the total amount of    shares         and the voting right equals to     votes as follows 
 หุ้นสามัญ      หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 
ordinary share      shares       equal to voting right     votes 
 
3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint  
(1) นาย / นาง / นางสาว       อายุ    ป ี อยู่บ้านเลขที ่     
Mr. / Mrs. / Miss        Age    Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Sub-District     District        Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว       อายุ    ป ี อยู่บ้านเลขที ่     
Mr. / Mrs. / Miss        Age    Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Sub-District     District        Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว       อายุ    ป ี อยู่บ้านเลขที ่     
Mr. / Mrs. / Miss        Age    Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Sub-District     District        Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  ขึ้นในวันอังคารที่ 4 
เมษายน  2566  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General  Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at 
Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as 
may be postponed or changed. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.  
 

ลงชื่อ       ผูม้อบฉันทะ 

       Signature (     ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ        ผู้รับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ           ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (     ) Proxy Holder 

ลงชื่อ           ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (     ) Proxy Holder 

 
หมายเหต/ุRemarks: ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น ให้ผูร้ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, 
each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 
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                                                                                               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                                                    อากรแสตมป ์20 บาท 
                                                                                                    PROXY Form B.                                                              Duty Stamp 20 ฿ 
 
1.ข้าพเจ้า             เขียนที่        
I/We                 Written at 
อยู่บ้านเลขที ่                      สัญชาติ    วันที่ เดือน ปี         
Address           Nationality   Date Month Year   
 
2. เปน็ผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services  Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม              หุ้น              และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ         เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of     shares         and the voting right equals to     votes as follows 
 หุ้นสามัญ                   หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ              เสียง 
ordinary share      shares       equal to voting right      votes 
 
3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint  
(1) นาย / นาง / นางสาว       อายุ    ป ี อยู่บ้านเลขที ่     
Mr. / Mrs. / Miss        Age    Years Address     
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     หรือ 
Sub-District     District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว       อายุ    ป ี อยู่บ้านเลขที ่     
Mr. / Mrs. / Miss        Age    Years Address     
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     หรือ 
Sub-District     District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว       อายุ    ป ี อยู่บ้านเลขที ่     
Mr. / Mrs. / Miss        Age    Years Address     
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     หรือ 
Sub-District     District       Province    Zip Code 
 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  
เวลา  10.00  น. ณ  ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่น  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at 
Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 
 
4. ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
    I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
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รายการ 
Agenda Items 

เห็นด้วย 
For 

ไม่เห็นด้วย 
Against 

งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565                      
Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2022 
 (1) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด  วันที ่31 ธันวาคม 2565 
Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended  December 31, 2022. 
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 
Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for 
the fiscal year 2022.  
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2566 
Agenda Item 5: To consider the election of the directors to replace those who are retired by 
rotation and the director remuneration for the year 2023. 
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
             เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the nominated candidates as a whole. 
             เลือกกรรมการตามรายบคุคล / Vote for an individual nominee. 
                (5.1) นายประกิต          ประทีปะเสน 
                        Mr.Prakit           Pradipasen 
 
                (5.2) นางลักขณา          ศรีสด 
                       Mrs.Luckana       Srisod   
 
                (5.3) นายธีรพงษ์           ตัณฑ์ไพบูลย์ 
                       Mr.Teerapong     Tanphaibul  
      
                (5.4) นายวิณณ์             ผาณิตวงศ์ 
                       Mr.Win               Panitvong 

   

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำป ี 2566 
Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2023. 
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี  และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำป ี 2566 
Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 
2023. 
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
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รายการ 
Agenda Items 

เห็นด้วย 
For 

ไม่เห็นด้วย 
Against 

งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 8: เร่ืองอื่นๆ  (ถา้มี) 
Agenda Item 8: To consider other business ( If any ) 
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

 
5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เปน็ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใชเ่ปน็การลงคะแนนเสียงของ
ข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด 
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า 
ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have 
the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ  
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

ลงชื่อ       ผูม้อบฉันทะ 

        Signature (                     ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ       ผูรั้บมอบฉันทะ 

       Signature (                     ) Proxy Holder 

ลงชื่อ       ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                     ) Proxy Holder 

ลงชื่อ       ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                     ) Proxy Holder 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  /Remarks:  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้ารว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะ 
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than 
one proxy holder in order to split votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 
3. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ข้างตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited. 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องปาริชาติ  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92     

ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
In the Meeting of the Annual General  Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92       
Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
วาระที่/ Agenda Item:      เร่ือง/ Subject:         
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย / For       ไม่เห็นดว้ย / Against      งดออกเสียง / Abstain 
                                              

วาระที่/ Agenda Item:      เร่ือง/ Subject:           
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย / For       ไม่เห็นด้วย / Against      งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่/ Agenda Item:      เร่ือง/ Subject:         
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement  
             as follows. 

 เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the propose nominees as a whole. 
 เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee. 

ชื่อ / Name เห็นด้วย / For ไม่เห็นด้วย / Against งดออกเสียง / Abstain 

1.    
2.    
3.    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
 
 

ลงชื่อ       ผูม้อบฉันทะ 

        Signature (                     ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ       ผูรั้บมอบฉันทะ 

       Signature (                     ) Proxy Holder 

ลงชื่อ       ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                     ) Proxy Holder 

ลงชื่อ       ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                     ) Proxy Holder 
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เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
1.    กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- ผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทน

หนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไ้ขชื่อ – ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
 

2.    กรณีมอบฉันทะ 
- ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะ ให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์ออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด  

ออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต้่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม  

โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไว ้        
ทุกแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
  

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ า ตวัขา้ราชการ/ 
ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้
แทนหนงัสือเดินทาง 
• กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 

  - นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง ท่ีไดอ้อกให้ไม่
เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน           
หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 
การลงทะเบียน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกว่า 1.00 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้ 
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  -   ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถา้มี  คะแนน  
                             เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

  -     ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็ห้ด าเนินการให้เป็นไป 
                             ตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงทะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น  
                       หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญ  
                      ให้ผูถ้ือหุ้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้

4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้มื่อมีผูถ้ือหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มกีารลงคะแนน  
                       ลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง

ลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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 หมวดที่  4   
 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ   21. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท      เป็นการประชุมสามัญ

ประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท      การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่า      การ
ประชุมวิสามัญ 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม    พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว  และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม      ทั้งนี้   ให้โฆษณาคำบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน  ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

 
ข้อ   22.   การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี )  มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าคน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ข้อ   23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม  หากประธานกรรมการ     ไม่

อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
 
ข้อ   24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอา

เสียงข้างมากเป็นมติ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง  เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (1)     การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด    หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
   (2)     การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน    หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

   (3)   การทำ  แก้ไข  หรือ  เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ 
   สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท    หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 
   โดยมีวัตถุประสงศ์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
 
ข้อ   25.   ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น  เว้นแต่การออก

เสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ   ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้ 
 



ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

 

 

 

 

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok 

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยรถตูข้องทางโรมแรมได ้

โดยจุดขึ้นรถตู้อยูท่ี่ MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) สถานีพระราม 9 ทางออกประตู 2 

รถตู้อยู่ทางด้านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ฝั่งทางด้านโรบินสัน 

ตั้งแต่เวลา 08.45 จนถึง 09.30 น. 

 

 


