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 บริษทั เอเชียน มารีน เซอรวิ์สส์ จาํกดั (มหาชน)  
                       ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ทะเบียนเลขที 0107538000185                        โทรศพัท์:66(0)-2815-2060 
128 หมู่ 3 ถ. สุขสวสัดิ ต. แหลมฟ้าผา่                                                                          โทรสาร:66(0)-2453-7213 
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290                                                                     E-mail : fid@asimar.com                                                    

ที  FAD-L64011 

1   มีนาคม  2564 

 

เรือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิงทีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 

  2. รายงานประจาํปี 2563 (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึงประกอบดว้ย 

   2.1 รายงานประจาํปี 2563 ตามแบบ 56-2 

   2.2 งบการเงินทีไดต้รวจสอบแลว้ ประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

  3. นิยามกรรมการอิสระ 

  4. ขอ้มูลเบืองตน้ของกรรมการทีครบกาํหนดวาระและไดรั้บการเสนอชือกลบัเขา้รับ 

   ตาํแหน่งใหม่ 

  5. หนงัสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระทีเสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ                      

   ในการเขา้ร่วมประชุม 

                           6. เอกสารและหลกัฐานทีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

  7. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกียวกบัการประชุม 

  8. แผนทีสถานทีจดัประชุม 

  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ 

  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาแสดง ณ สถานทีลงทะเบียนในวนัประชุม) 

   

 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั ( มหาชน )   ไดมี้มติให้จดัการประชุมสามญั    

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี  2564  ขึนในวนัพฤหัสบดีที  1  เมษายน  2564  เวลา  10.00  น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเดน้ 

ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เลขที  ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม   หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ

วาระการประชุมดงัต่อไปนี 

  

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2563  

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

             การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  ซึงไดจ้ดัให้มีขึนเมือวนัที  เมษายน 2563  โดยมีสาํเนารายงาน

การประชุม ตามสิงทีส่งมาดว้ย (1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรทีจะรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

วาระที 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปี 2563   

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี และงบการเงิน    

ของบริษทัฯ ตามรายงานประจาํปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

เพือใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจําปีสินสุด  วันที 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

งบการเงินประจาํปีสินสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดงั

ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามรายงานประจาํปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ     

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรทีจะอนุมติังบการเงินประจาํปีสินสุด วนัที 

31 ธนัวาคม 2563   ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมติ  

    วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมด ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 4   พจิารณาจัดสรรกําไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

    ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดัฯ บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุน

สาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี

จาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงในปี 2563 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 30,425,563  บาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)  บริษทัฯ พิจารณาไม่จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย  เนืองจากบริษทัฯ มีทุนสํารอง

ครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ 40 % ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน

แต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัสาํรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้มี)   ทงันีการจ่ายเงินปันผล          

ดงักล่าวจะขนึอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงือนไข และขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ทีบริษทัฯ ผูกพนัอยู่ 

รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
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 ความเห็นคณะกรรมการ    

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

และจ่ายเงินปันผล  ดงันี 

                 1. ไม่จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริษทัฯมีสํารองครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

     2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 ในอตัราปันผล 0.10 บาทต่อหุน้ ในปัจจุบนับริษทัมี

ทุนชาํระแลว้จาํนวน 258,291,087 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวม 25,829,109 บาท   โดยกาํหนดจ่ายปันผลใน

วนัท ี30 เมษายน 2564 

   รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดงันี   (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

กาํไรสุทธิ (บาท) 30,425,563 11,775,079 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) 258,291,087 258,291,087 

เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.10 0.05 

รวมเงินปันผลจ่ายทงัสิน (บาท) 25,829,109 12,914,554 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.89 109.68 

 

 การจ่ายเงินปันผลในอตัราขา้งตน้เป็นอตัราทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

นโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกาํหนดไวข้องบริษทัฯ  

 โดยจ่ายจากกาํไรทีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี

คืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณ 20/80 

 การลงมติ  

 วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 5    พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นตําแหน่งตามวาระ ประจําปี  2564 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

  รายนามกรรมการจาํนวน 4  ท่าน ทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ไดแ้ก่ 

1. นางวรวรรณ  งานทวี   กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร     

  2. นายบาํรุง  จินดา   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  3. นายสุทิน       ตณัฑไ์พบูลย ์  กรรมการบริษทั 

      4. นายสุรเดช  ตณัฑไ์พบูลย ์  กรรมการบริษทั  และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมทีจะเป็นประโยชน์สูงสุด

แก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์                      

ความเชียวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ    ทงั 4  ท่าน ทีครบวาระแลว้คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอใหเ้ลือกตงักรรมการ 4  ท่าน ทีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบั  เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง   

 บริษทัฯไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพือรับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการ  รวมทังการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชือกรรมการหรือระเบียบ

วาระเพิมเติมเขา้มายงับริษทัฯ       

  ทังนีบริษัทฯได้แนบคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึงเท่ ากับข้อก ําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ในสิง

ทีส่งมาดว้ย (3) 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ     

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรมีมติให้แต่งตงักรรมการทงั  ทา่น

ไดแ้ก่  

 1. นางวรวรรณ  งานทวี   กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร     

  2. นายบาํรุง  จินดา   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  3. นายสุทิน       ตณัฑไ์พบูลย ์  กรรมการบริษทั 

     4. นายสุรเดช  ตณัฑไ์พบูลย ์  กรรมการบริษทั  และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

 

 เนืองจากกรรมการทงั 4 ท่านนีเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัมีการปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบภายใตร้ะเบียบของบริษทัฯ และ

กฎหมายต่างๆ  ทีเกียวขอ้ง โดยขอ้มูลกรรมการทีเสนอใหผู้ถื้อหุน้แตง่ตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ปรากฏตาม

สิงทีส่งมาดว้ย (4) 

โดยกรรมการท่านทีไดรั้บพิจารณาใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 

 

 การลงมติ 

 วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมด ของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม

และ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีดงัต่อไปนี 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 

2. ผูถ้ือหุน้จะลงคะแนนเลือกบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน 

หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่า

จาํนวนกรรมการทีพึงจะมีหรือพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั



               5  

ตามลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี ใหป้ระธานทีประชุมออก

เสียงไดเ้พิมขนึอกีหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

 

วาระที 6    พจิารณากาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจําปี  2564 

 1. กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564  ภายในวงเงิน   2,310,000  บาท   รายละเอียดดงันี 

                           หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนรายปี ปี 2564 ปี 2563 

1.คณะกรรมการบริษทัฯ 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 

กาํหนดค่าตอบแทน 

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. โบนสักรรมการ  เห็นสมควรให้จ่ายโบนสัให้แก่คณะกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,500,000 บาท            

(ปี 2563 งดจ่ายโบนสักรรมการ)  

  

 บทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการทงั 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดไดท้ี รายงานประจาํปี 2563 หวัขอ้

โครงสร้างการจดัการ 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ทีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมทีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที และสถานะ

ทางการเงิน       

บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี 

- กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบียประชุม และสิทธิประโยชน์อืนๆ 

- กรรมการทีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการชุดยอ่ยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพมิขนึตามความ

รับผิดชอบ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและกลนักรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายไดแ้ละ

ผลกาํไรของบริษทัฯทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แลว้ รวมถึงพิจารณาการ

ขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทัฯ ซึงเห็นวา่อตัราค่าตอบแทนทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัมคีวามเหมาะสมจึง
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เห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ซึงเท่ากบัปี 2563 ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเสนอ 

 

 การลงมติ 

 วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมด  ของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม

และ ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 7   พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี  2564 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

     เพือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตังผูส้อบบัญชีประจาํปี 2564 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด       

โดยแตง่ตงั 

. นายพีระเดช              พงษเ์สถียรศกัดิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที 4752 (ระยะเวลาปีที 2) หรือ   

. นางสาววนันิสา         งามบวัทอง          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที 6838 หรือ 

. นางสาวธญัพร           ตงัธโนปจยั         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที 9169  

จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด คนใดคนหนึงเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564  เพือการตรวจสอบ

บญัชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษทัฯและบริษทัย่อย โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ

ของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการทาํงาน และเป็นผูที้ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.   

  พร้อมทงัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีสําหรับปี 2564 จาํนวน ไม่เกิน  1,180,000 บาท       

ซึงค่าตอบแทน (เพิมขึน 20,000 บาท จากปี 2563  เนืองดว้ยในระหวา่งปี  ไดเ้ปิดบริษทั กิจการร่วมคา้เอเชียน

มารีน จาํกดั ทาํใหม้ีค่าสอบบญัชีทงัสิน 1,160,000 บาท) 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  เริมเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาตงัแต่ปี 2550 

ดงันันจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เนืองจากเป็นสํานักงานสอบบญัชีทีไดรั้บ

การยอมรับในระดบัสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ

มาโดยตลอด  

    ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตงั บริษทั สอบบญัชี 

ธรรมนิติ จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชี โดยแต่งตงั 

. นายพีระเดช              พงษเ์สถียรศกัดิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที 4752 หรือ   

. นางสาววนันิสา         งามบวัทอง          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที 6838 หรือ 

. นางสาวธญัพร           ตงัธโนปจยั         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที 9169  

  

จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด คนใดคนหนึงเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัฯและบริษทัย่อยประจาํปี 2564  

โดยกาํหนดค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงันี 
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                                             บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน ) 
                               ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
รายงานการประชุมสามัญประจำปี  2563 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  ธรรมาคาร   

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  จังหวัดสมุทรปราการ 
วันศุกร์ ที ่3 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. 

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

คุณอวยชยัฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัประจำปี 2563  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 
และตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารในราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน  ทำให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจัดการประชุมตาม
สถานท่ีทีแ่จ้งไว้แต่แรกในหนังสือเชิญประชุมได้ และต้องปรับเปลี่ยนสถานท่ีการจัดประชุมมาประชุม ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 อย่าง
เคร่งครดั เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัยจากการแพรร่ะบาดดังกล่าว   การประชุมทีจ่ัดขึ้นในวันนี้เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ  พร้อมกับมีวาระตา่ง ๆ  ที่จะต้องขอให้ท่ีประชุมได้พจิารณาอนุมัติ รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือเชญิประชุมทีไ่ด้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคณุอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม  ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

  1.  คุณประกิต  ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท  
  2.  คุณศรีภูม ิ      ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
  3.  คุณวรวรรณ     งานทว ี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  4.  คุณสุรเดช  ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
  5.  คุณวิณณ ์  ผาณติวงศ ์ กรรมการบริหาร   
 
โดยบริษัทมีกรรมมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน แต่ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด 19 ทำให้บริษัทฯมี

ความจำเป็นเรียนเชิญกรรมการเขา้ประชุมเพียง 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 45 เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุม 
คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้ที่ไดร้บัเชิญใหเ้ข้าร่วมประชุมเพิ่มเตมิไดแ้ก่ คุณระพีพรรณ พิบลูย์ศลิป์ ผู้จดัการฝา่ยการเงิน

และบัญช ี   และคุณพรีเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์   ผู้สอบบญัชี  จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จำกัด  ใหเ้ข้าร่วมประชุมในวันนี ้ 
เพื่อช้ีแจงตอบข้อซักถามในประเดน็ท่ีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง  และร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน    

 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจำกดั       

พ.ศ. 2535  มาตรา 103  และ  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.  ไดก้ำหนดว่า  การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี )  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด   และต้องมี
จำนวนหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้
มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9  ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน  17  ราย รวมมผีู้ลงทะเบยีนเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย  นบัจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม  107,523,231  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 41.62  ของจำนวนหุ้นทีจ่ำหน่าย
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แล้วของบริษัทฯ  จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย  หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญทา่นประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ
ท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป   

   
คุณประกิต  ประทีปะเสน   ประธานคณะกรรมการบริษัท   ไดก้ล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชมุตาม

ระเบียบวาระ 
   

วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจำปี  2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 
  ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562   ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  
4 เมษายน 2562  โดยบริษัทฯ ไดแ้นบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว  
   

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิป็นคะแนนเสยีงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจำป ี2562 
 

วาระที่  2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2562 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้คณุสรุเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ 

ประจำปี 2562    ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
  

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำป ี 2562 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อความ
ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 4 นาที โดยมรีายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลทีเ่สนอในรายงานประจำปี 2562 
และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมต ิ

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2562     

 
วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562 

    ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดลุและงบกำไรขาดทุนประจำป ี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของ
บริษัทฯ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคญัจากผูส้อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป ี 
2563  ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และขอให้ท่านประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
เพิ่มเตมิ 
 

คุณสรุเดชฯ  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2562 ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษัทฯ มีรายได้
รวมประมาณ  430.62  ล้านบาท  กำไรขั้นต้น  127.75  ล้านบาท  กำไรจากการดำเนินงาน  15.56  ล้านบาท  รายได้อื่น ๆ 
10.15  ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ  31.34  ล้านบาท  กำไรสุทธิ  32.67  ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น  0.13  บาท 
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 แหล่งทีม่าของรายได้ในป ี2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือซ่อม  คิดเป็น 83 % รายได้จากงานเรือต่อ คิดเป็น 10 % 
รายได้จากบริษัทย่อย ประมาณ 5  % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 2 % 

คุณสรุเดชฯ ได้แสดงรายได้ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จะเห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือต่อ
และงานโครงการใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนรายได้ทีล่ดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จะเป็นงานซ่อมเรือและรายได้จากบริษัทย่อย โดย
เฉพาะงานซ่อมเรือที่อู่สมุทรปราการ รายไดล้ดลงประมาณ 29.2  ล้านบาท  ซึ่งมีสาเหตมุาจากได้มีอบุัติเหตุในระหว่างการทำงาน
แต่ไมเ่ป็นเหตุร้ายแรง  ทำให้กำหนดการนำเรือข้ึนอู่ต้องคลาดเคลือ่นออกไปและเสียโอกาสในทางธุรกิจ  และในปลายปี 2562  
บริษัทฯ ได้มีขดุรอกหน้าท่าเพื่อให้สามารถจมอูไ่ด้ตามมาตรฐานในการนำเรือของลูกค้าขึ้นอูไ่ด้มากข้ึน  นอกจากน้ียังมีปัญหา
เรื่องการแขง่ขันสูงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ คู่แข่งที่เคยรับเรือตา่งประเทศขนาดใหญ่ กลับมารับเรือที่มีขนาดใกล้เคยีงกัน  ทำให้
มีการตดัราคากันอย่างรุนแรง  ส่วนรายได้จากการจอดเรือทีล่ดลงเนื่องจากลูกค้าได้ขายเรือออกไป  รายได้งานซ่อมเรือสาขาสุ
ราษฎร์ธาน ีสูงกว่าปี 2561 ประมาณ 4.2  ล้านบาท  ซึ่งสามารถทำรายได้เลี้ยงตัวเองได้  สรุปรายไดเ้ฉพาะจากการซ่อมเรือในป ี
2562 ลดลงจากปี 2561 ประมาณ  55.7  ล้านบาท พร้อมกับแสดงอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  รายการ
สำคัญในงบดลุ  ณ 31 ธันวาคม 2562 และอตัราส่วนทางการเงินท่ีสำคญัให้ท่ีประชุมรับทราบ 

  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                         31/12/2562    31/12/2561 
           ( ปรับปรุงใหม่ )    

 กำไรสุทธิ  (%)   (Net Profit Margin)                           0.23                  4.96                                         
 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (% )  ( Return on Equity )                            0.23                  5.54                   

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%)  (Return on Asset )                   0.13                  3.51                 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (Debt to Equity Ratio)       0.76                  0.64                    
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท )   ( Book Value per Share )       1.66                  1.77                
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   ( Net Profit per Share )                   0.004                 0.10 
 
ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้ได้สอบถามปัญหา  แต่ไมม่ีท่านใดประสงค์จะสอบถาม  ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุม

ลงมติในวาระนี ้
  ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ 

   

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
  มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสดุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562        

 วาระที่  
4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อนุมัการ  

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เปน็ทุนสำรอง    ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5 %) 
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองนีจ้ะมีจำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) 
ของทุนจดทะเบียน 
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บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 25,829,111.00  บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้วนตามกฎหมาย  บริษัทฯ จงึไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี ้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเสียงเอกฉันท์  ไม่จดัสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง  เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดส้ำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติจา่ยปันผล 

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม  พ.ร.บ.  บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27.   บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากกำไรมิได้   และในกรณีที่บริษัทฯ ม ี   
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จา่ยเงนิปันผล  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 %  ของกำไรสุทธิของ      
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี  หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถ้ามี)     

 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นท่ีชำระแล้วจำนวน  258,291,087  หุ้น  ในรอบบัญชี ปี 2562  บรษิัทฯ มีกำไรสุทธิ       

(งบเฉพาะกิจการ)  จำนวน 11,775,079 บาท  คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ประมาณ 4 สตางค์  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วยังเห็นว่า
สถานการณ์ของบริษัทฯ ยังมีความแขง็แกร่งและสามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี  และหากจัดสรรเงินปนัผลตามนโยบาย จะมี
จำนวนเงินท่ีน้อยมาก  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05  บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทีจ่่ายทั้งสิ้นจำนวน  12,914,554  บาท คิดเป็นร้อยละ 109.68 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้เกินกว่าผลกำไรซึ่งมาจากกำไรสะสม
ของบริษัทฯ  และกำหนดจา่ยเงินปันผลภายในวันท่ี  30 เมษายน 2563   

 
ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์   ให้จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ  0.05  บาท  รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายท้ังสิ้นจำนวน  จำนวน  12,914,554  บาท   และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวันท่ี  30 เมษายน 2563 
 
 วาระที่  5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2563 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงที่ประชุมถึงขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมี
กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าว
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สามารถไดร้ับการคัดเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และในปี 2563  มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน  4  ท่าน ได้แก ่

 
      1. คุณประกติ ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
  2. คุณลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  3. คุณธีรพงษ์ ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริษัท  
      4. คุณวิณณ ์ ผาณติวงศ ์ กรรมการบริหาร 
 
 ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า  ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นว่า  กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฎิบัติหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน 
กลับเข้ารับตำแหน่งอกีวาระหนึ่ง ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ก็เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว 
 เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่มีรายช่ือต้องพ้นตำแหน่งตามวาระและถือเป็นผู้มสี่วนได้เสีย ประธานฯ 
จงึได้มอบหมายให้คณุศรภีูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมในวาระนี ้
 

คณุศรภีูมิฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ทา่น เพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยขอให้
ที่ประชุมไดล้งมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ   

 
 ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้

 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน  26 ราย  นับเป็นจำนวนหุ้น  107,523,231  หุ้น 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. คุณประกติ  ประทีปะเสน 107,523,231 100 - - - - - - 

2. คุณลกัขณา  ศรีสด 107,523,231  100 - - - - - - 

3. คุณธีรพงษ ์ ตัณฑไ์พบูลย ์ 107,523,231 100 - -  - - - - 

4. คุณวิณณ์  ผาณิตวงศ ์ 107,523,231 100 - - - - - - 

 
 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเสยีงเอกฉันท์ ให้กรรมการทั้ง  4  ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  ในปี 
2563  อีกวาระหนึ่ง    
 
           วาระที่  6     พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี  2563  
 ประธานฯ    ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายป ีสำหรับปี  2563  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว   โดยมรีายละเอียดดังนี ้    
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน     จำนวน 1,740,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน     จำนวน    390,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  3  ท่าน   จำนวน    180,000    บาท 
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท)  เท่ากับปี  2562 



  

 
6 

นอกจากนีป้ระธานฯ  ได้ช้ีแจงที่ประชุมถึงการพิจารณาจา่ยโบนสัใหแ้กค่ณะกรรมการ ในรอบผลการดำเนินงาน ปี 
2562 ว่า  คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแล้วมีความเห็นว่าสอดคล้องกันว่า   ถึงแม้ผลการ
ประเมินคณะกรรมการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แตเ่มื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการในปี 2562 ที่มีกำไรลดลง  จึงเห็นสมควรให้  
งดการจ่ายเงินโบนัสของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบป ี2562 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา   และขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้   
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
 มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิด้วยเสียงเอกฉนัท์ 

           1.  ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2563 เป็นดังนี้ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  11  ท่าน  รวม 1,740,000  บาท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน  รวม 390,000  บาท และ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  3  ท่าน  รวม  180,000    บาท 
     รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน  2,310,000  บาท 
           2.  ใหง้ดจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนนิงาน ปี 2562   

 
 วาระที่  7   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และค่าสอบบัญชีประจำปี  2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  แต่งตั้งผู้สอบบญัชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563    ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดังนี ้    

 นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ ์  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4752  หรือ         
นางสาววันนิสา งามบัวทอง     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 6838  หรือ 
นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย     ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 9169  ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบญัชธีรรมนติิ จำกัด               

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบญัชีปี 2563   
 
พร้อมกันน้ีประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน   

ไม่เกิน  940,000  บาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน  40,000  บาท  และเมื่อรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท 
รวมเป็นค่าสอบบัญชี  1,135,000  บาท  ปรับเพิม่ขึ้นจากปี 2562 จำนวน  40,000 บาท    
 
 คุณสิทธิโชค  บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่า  ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอนั้น  ได้รวมค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชตีามมาตรฐานใหม่หรือยัง 
 คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่าได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ทางผูส้อบบัญชีขอปรับขึ้นค่าสอบบญัชีในปี 2563 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ได้สอบถาม  และเมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเตมิ  ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชุมลง
มติในวาระนี้  
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 ผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้    
   

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และอนุมัตคิ่าสอบบัญช ี

          ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ      

 

 วาระที่  8   เร่ืองอื่น ๆ  

 

  
 ปิดประชุมเวลาประมาณ  11.20  น. 
 
 

  ลงช่ือ.........................................................ประธานท่ีประชุม 
                           ( นายประกิต  ประทีปะเสน )     
 
      
 ลงช่ือ.........................................................ผู้บันทึกการประชุม  
        ( นายอวยชยั  ติวิรัช ) 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

นิยามกรรมการอสิระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
1.   ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ บุคคล
 ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 
 
2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
 บุคคลท่ีให้บริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั หรือ บริษทัในเครือ เช่น ผูส้อบบญัชี  ทนายความ ฯลฯ หรือ
 เป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
3.   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  ไม่ว่าในลกัษณะคู่คา้หรือการกูย้ืม  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย 
 ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน และการบริหารงานของบริษทั  บริษทัในเครือ  บริษทั
 ร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะใหข้าดความเป็นอิสระ 
 
4.   ไม่เป็นญาติสนิทกับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม หรือบุคคล
 ท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ,                     
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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รายละเอยีดโดยย่อเกี่ยวกบักรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. ช่ือ   นางวรวรรณ   งานทวี อายุ  61  ปี สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา    :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University, USA 

             ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) คณะเศรษฐศาสตร์  
            และบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร Board & Director Performance and Evaluation 
                          หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy 
                          หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
                           หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
         หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 
ประสบการณ์การท างาน :                 
ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการ   :  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
                กรรมการ  :   บริษทั ซีทราน เฟอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน พอร์ท จ ากดั, บริษทั ซีทราน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดั,  

          บริษทั ซีทราน ทราเวิล จ ากดั, บริษทั ซีทราน โคช เซอร์วิสเซส จ ากดั,  
          บริษทั ซีทราน โลจิสติคส์ แมนเนสเมน้ท ์จ ากดั 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั  
ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 

การถือหุ้นในบริษัท :  1,124,960    หุน้ ,  คิดเป็น 0.43%  ขอ้มูล ณ.วนัท่ี  13 มีนาคม 2563 
วันท่ีได้รับตั้งแต่ง    :   9  กนัยายน  2546 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 17  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง  
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอ่ืน  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  , ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 แห่ง 
กจิการท่ีไม่ใช่กจิการจดทะเบียน 
                      กรรมการ   :   บริษทั ซีทราน เฟอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน พอร์ท จ ากดั,  
                                            บริษทั ซีทราน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน ทราเวิล จ ากดั, 
                                            บริษทั ซีทราน โคช เซอร์วิสเซส จ ากดั, บริษทั ซีทราน โลจิสติคส์ แมนเนสเมน้ท ์จ ากดั 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี – 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่เป็น- 
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2. ช่ือ   นายบ ารุง       จินดา อายุ  84  ปี สัญชาติ    ไทย 

การศึกษา  :   ปริญญาเอก Dr. of Architecture  University of Rome 
                          ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP)                                                                                         
                                                   หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP)  
                                                   หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 
ประสบการณ์การท างาน :   
ปัจจุบนั     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ :  บริษทั เอเชียน  มารีน  เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)                  
                                                                  นกัธุรกิจ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

 ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี,  (-%)   ขอ้มูล ณ.วนัท่ี  13 มีนาคม 2563        
วันท่ีได้รับตั้งแต่ง    :   6  มิถุนายน 2543 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  20  ปี  เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ดา้นอู่ซ่อมเรือและต่อเรือมาอยา่งยาวนาน 
ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอ่ืน  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน  -   แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    -   แห่ง 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา   - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - ไม่มี - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)   - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี – 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่เป็น- 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

3. ช่ือ   นายสุทิน    ตณัฑไ์พบูลย ์ อายุ  82  ปี สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา  :  MINI MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  University of the East Philippines 
      อนุปริญญา บญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 
ประสบการณ์การท างาน : 
ปัจจุบนั  กรรมการ : บริษทั  เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการผูจ้ดัการ : บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ากดั (ธุรกิจ Holding Company) 
  กรรมการ : บริษทั ซีทราน เฟอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน พอร์ท จ ากดั, 
                    บริษทั ซีทราน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน ทราเวิล จ ากดั  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั  

ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี,  (- %) ขอ้มูล ณ.วนัท่ี  13 มีนาคม 2563 
วันท่ีได้รับตั้งแต่ง    :   3  กรกฎาคม  2541 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  22  ปี  
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง  
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอ่ืน  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน   - แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     5    แห่ง 
กจิการท่ีไม่ใช่กจิการจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการ : บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ากดั (ธุรกิจ Holding Company) 
กรรมการ : บริษทั ซีทราน เฟอร์ร่ี จ ากดั,บริษทั ซีทราน พอร์ท จ ากดั, 
    บริษทั ซีทราน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน ทราเวิล จ ากดั 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี – 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่เป็น- 
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4. ช่ือ   นายสุรเดช      ตณัฑไ์พบูลย ์  อายุ  47  ปี สัญชาติ ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  

    University of Central Oklahoma USA. 
    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี 
    เอกการขนส่งระหวา่งประเทศ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : หลกัสูตร   Director Certification Program (DCP) 
                                                  หลกัสูตร   Executive Development Program (EDP)   
ประสบการณ์การท างาน :  
ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ:  บริษทั  เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษทั  

ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี,  (- %) ขอ้มูล ณ.วนัท่ี  13 มีนาคม 2563 
วันท่ีได้รับตั้งแต่ง    :   1  ตุลาคม  2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  5  ปี   
การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง  
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอ่ืน  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน  -   แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    -   แห่ง 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา   - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า   - มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)   - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี – 

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่เป็น- 
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รายละเอยีดกรรมการผู้เสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ช่ือ - สกุล      นายศรีภูมิ ศุขเนตร 
อาย ุ       88 ปี 
ท่ีอยู ่ 69/1 ซ.สุขมุวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตนั เขตวฒันา  

กทม. 
ต าแหน่งปัจจุบนั      ประธานกรรมการตรวจสอบ   และกรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
ประสบการณ์การท างานปัจจุบนั    ประธานกรรมการ 

- บจก.โกษากร 
ประธานคณะกงสุลกิตติมศกัด์ิแห่งประเทศไทย   
นายกกิตติมศกัด์ิสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์กงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิ 
- ราชรัฐโมนาโค 

สัดส่วนการถือหุน้ใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ ในวาระการประชุม  - ไม่มี - 
 
2. ช่ือ - สกุล      นางลกัขณา ศรีสด 
อาย ุ       56 ปี 
ท่ีอยู ่ 19/51 ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา  กทม. 
ต าแหน่งปัจจุบนั      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประสบการณ์การท างาน     ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
       -   บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
       ปัจจุบนั ผูจ้ดัการการเงินและบญัชีอาวุโส 

- บจก. สกู๊ต ดีไซน์    
สัดส่วนการถือหุน้ใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ ในวาระการประชุม  - ไม่มี – 
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                                                                                               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                                               อากรแสตมป์ 20 บาท 
                                                                                                    PROXY Form A.                                                        Duty Stamp 20 ฿ 

 
1. ข้าพเจ้า            เขียนที่ 
I/We                Written at 
อยู่บ้านเลขที ่          สัญชาติ  วันที่ เดือน ป ี
Address          Nationality  Date Month Year   
 
2. เปน็ผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (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      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำป ี2564  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  1  
เมษายน  2564  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องราชาวด ี โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป 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 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at 
Rachavadee 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                          เขียนที ่
I/We                Written at 
อยู่บ้านเลขที ่                     สัญชาติ  วันที่ เดือน ป ี    
Address          Nationality  Date Month Year   
 
2. เปน็ผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (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      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำป ี2564  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  
2564  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องราชาวด ี โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร หรอื
ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่น  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General  Meeting 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at 
Rachavadee 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิง่ที่สิ่งมาด้วยลำดับที่ 5 (Appendix 5) 

 

รายการ 
Agenda Items 

เห็นด้วย 
For 

ไม่เห็นด้วย 
Against 

งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563                      
Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020 
 (1) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด  วันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended  December 31, 2020. 
 (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 2563 
Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for 
the fiscal year 2020.  
 (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  2564 
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 2021. 
 (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 nominated candidates as a whole. 
             เลือกกรรมการตามรายบคุคล / Vote for an individual nominee. 
                (5.1) นางวรวรรณ         งานทวี 
                        Mrs.Warawan     Nganthavee 
 
                (5.2) นายบำรุง            จินดา 
                       Mr.Bumroong     Chinda   
 
                (5.3) นายสุทิน             ตัณฑ์ไพบูลย์ 
                       Mr.Suthin           Tanpaibul 
      
                (5.4) นายสุรเดช            ตัณฑ์ไพบูลย์ 
                       Mr.Suradej          Tanpaibul 

   

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำป ี 2564 
Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2021. 
 (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: พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำป ี 2564 
Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 
2021. 
 (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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด 
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า 
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 
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที ่ 1  เมษายน  2564  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องราชาวดี  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ      

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
In the Meeting of the Annual General  Meeting 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee 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         ผู้รับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

                     Signature (                    ) Proxy Holder 
 
 



                                                                                                                           ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 

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 ท่ีไดอ้อกให้ ไม่

เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ    
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 
การลงทะเบียน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกว่า 1.00 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น      

ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  -   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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 หมวดท่ี  4   
 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้   21. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั      เป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทั      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่า     
การประชุมวิสามญั 

  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนดัประชุมระบุสถานท่ี  วนั 
เวลา  ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม    พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้ งความเห็นของ           
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว  และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม      
ทั้งน้ี   ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนั  ไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 
ขอ้   22.   การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ( ถา้มี )  มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยีสิ่บหา้คน  หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ขอ้   23. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  หากประธานกรรมการ     

ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
 
ขอ้   24. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นใหถื้อเอา

เสียงขา้งมากเป็นมติ  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึง  เวน้แต่กรณีต่อไปน้ี ใหถื้อ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                         (1)     การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด    หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(2)     การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน    หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(3)   การท า  แกไ้ข  หรือ  เลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคญั    การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั    หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน
โดยมีวตัถุประสงศจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 
ขอ้   25.   ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้ประชุมขอ้ใดหา้มมิใหอ้อกเสียงในขอ้นั้น  เวน้แต่การ

ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ   ไม่อยูใ่นบงัคบัของขอ้น้ี 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 
(โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์ม และน าส่งมาทางโทรสารหมายเลข 02-453-7213 หรือ                                         

E-mail: fid@asimar.com) 
 

 

เรียน  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ …............................................................................................ 
 

มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)  
ในรูปแบบหนงัสือ โดยขอใหจ้ดัส่งไปยงัช่ือของขา้พเจา้ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
 

 ท่ีอยู ่เลขท่ี …..........................หมู่.................. ซอย …........................................................................ 
  
 ถนน …...........................................................แขวง/ต าบล …............................................................ 
 

 เขต/อ าเภอ …..................................................จงัหวดั ….................................................................... 
 

 รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์…................................................................ 
 

 


