
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
วันพฤหสับดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ถนนรัชดาภเิษก 



เลขท่ี CS/AMA007/2562 
   วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1) 

2. รายงานประจ าปี 2561 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)

3. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
4. หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
5. ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 9)
6. หลกัฐานการแสดงสิทธิเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
7. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ
8. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนท่ีของสถานที่ประชมุ
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัท่ีประชมุ)
11. หนงัสือมอบฉนัทะ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
ได้มีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่  18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่  204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320  

ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือ
เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้าและเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน 
2561 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยเม่ือครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไมมี่การเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอช่ือบคุคล
เข้าเป็นกรรมการการมายงับริษัท  จงึขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
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วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่ง

ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง และเหน็สมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ซึง่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2)  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมต้่องลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท า

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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 บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทุน (งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน) ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2)  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเหน็วา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมถงึได้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ซึง่สรุป
สาระส าคญัจากได้ดงันี ้
 
 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

สินทรัพย์รวม 3,667,297,936.62 
หนีส้ินรวม 1,612,769,593.52 
รายได้รวม 1,773,973,839.24 
ก าไรสทุธิ 89,522,438.23 
ก าไรตอ่หุ้น 0.17 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึง เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 141 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 
 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ  
บริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียน
ในการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
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และการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เห็นสมควร นอกจากนี ้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 ก าหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
(2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
(4) บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุน               
จดทะเบียนของบริษัท 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และ การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ดงันี ้
 

(1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของปี 2561 ในอัตราหุ้น 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
จ านวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จ านวน 51,791,677.30 (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนหนึ่ง
พนัหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)  
ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีจ่ายจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยเงินปันผลจะจ่ายรวมเท่ากบั 0.10 
บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 125.87 ของก าไรสทุธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัทท่ีก าหนดไว้ท่ีไมต่ ่ากวา่อตัราร้อยละ 25  
 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายปันผล 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม 

2560 2561 2560 2561 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 217,949,158.25 41,148,413.31 253,145,494.10 89,522,438.23 

2.  จ านวนหุ้น  431,600,000 517,916,773 431,600,000 517,916,773 

3.  รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.30 0.10 0.30 0.10 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) 129,480,000 51,791,677.30 129,480,000 51,791,677.30 

5.  อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 59.41% 125.87% 51.15% 57.85% 

 
 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2562 
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  ท้ังน้ี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ                 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ก่อน 
 

(2) บริษัทได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,734,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พนับาท) คิดเป็น
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว  

 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจ าปี 

2560 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
 บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจ าปี 2560 จ านวน 86,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท  ภายหลงัการจ่ายหุ้นปันผลประจ าปี 2560  บริษัทยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจากการจดัสรรเป็นหุ้นปัน
ผลจ านวน 3,227 หุ้ น ดังนัน้ บริษัทประสงค์ท่ีจะลดทุนจดทะเบียน จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท  
โดยการตดัหุ้นสว่นท่ีเหลือจากการจดัสรรเป็นหุ้นปันผล จ านวน 3,227 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั
จ านวน 3,227 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรเป็นหุ้ นปันผล ประจ าปี 2560 โดยเห็นว่า
การด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมและไมก่ระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชมุอนมุตัิวาระนี ้จะต้องพิจารณาวาระที่ 6 ตอ่ไป) 
 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
 ตามท่ีบริษัทเสนออนมุตัิลดทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้ 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 258,958,386.50 บาท (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหม่ืนแปดพนั
สามร้อยแปดสบิหกบาท ห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 517,916,773 หุ้น (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 

โดยแบง่ออกเป็น: 
 

  

 หุ้นสามญั 517,916,773 หุ้น (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ไมมี่ (-)” 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ในการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควร
เสนอให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่กรรมการผู้จดัการมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ รวมทัง้ มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 
 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดไว้วา่ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 ซึง่ในปีนีมี้กรรมการครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้
  

1. นายฉตัรชยั   ศรีทิพยราษฏร์ กรรมการอิสระ 

2. นายพิศาล  รัชกิจประการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

3. นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
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ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน : 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวม

กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ือง ใน
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควร ให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ
ทัง้ 3 ท่านได้แก่ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร์  นายพิศาล รัชกิจประการ และนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ ส าหรับหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 และสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4)  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียในวาระ
นี ้ได้มีมติเห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระ
หนึง่ ดงันี ้
 

1. นายฉตัรชยั   ศรีทิพยราษฏร์ กรรมการอิสระ 
2. นายพิศาล  รัชกิจประการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3. นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 
 โดยมีความเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ สามารถอทุิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุ
ฝ่าย   จึงเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี ้นายฉัตรชยั ศรีทิพยราษฏร์ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยึดมัน่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
 ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง               
ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการในปี 2561 ได้รับการอนมุตัิจากมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ภายในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท โดยแบง่เป็น คา่ตอบแทนรายเดือน  คา่เบีย้ประชมุ และ
คา่บ าเหน็จ โดยไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ซึง่มีการจ่ายจริงในปี 2561 รวม 3,461,000 บาท 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน :  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยง
ค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน ธุรกิจเดียวกัน และมีขนาด
ใกล้เคียงกนั และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยแบ่งเป็น 
คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จ โดยไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  
 

คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชมุก าหนดจ่ายเทา่กบัปี 2561 ดงันี ้
 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 
- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 
- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร   
- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 
- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 
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ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไมมี่ ไมมี่ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ เนือ่งจากเป็นผูบ้ริหารของบริษัท 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : 
 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และ
ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทัง้ได้
ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากบริษัท  
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทด้วย (ประวตัิของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่นปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) 

 
1)    นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์     ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 2982 (เป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน           

งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2558 – 2561) 
หรือ 

9



 

 

   

 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 5599 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีซึง่ลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3)    นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 8125 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีซึง่ลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์                  ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 7764 (เป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน                   
งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556 – 2557) 

                     
โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ในฐานะผู้สอบบญัชีเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย  
กบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,140,000 บาทเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีค่าสอบบญัชีบริษัท
ยอ่ยมีจ านวน 470,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.78  

 
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และ 2562 มีดงันี ้

 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอ่ืน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
  บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 1,140,000  1,140,000  110,000 110,000 
  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั    440,000  470,000  - - 

รวม 1,580,000  1,720,000  110,000 110,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และค่าที่ พัก  
(ในกรณีทีต่อ้งเดินทางไปพกัคา้งคืนหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้              
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น 

 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงทะเบียนและ              

ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ                 
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กรุณาศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัหลกัฐานการแสดงสิทธิเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) และ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุม ขอให้ท่านน าแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตาม              
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 10) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าประชมุด้วย 

  
หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ี

บริษัท เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลง
ลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ในการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน) หรือหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 11) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  
www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไว้เท่านัน้ พร้อมกบัแนบหลกัฐานการแสดงสิทธิเพ่ือเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6) ส าหรับข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน ทา่นสามารถศกึษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 

 
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุท่ีน าเสนอใน

ครัง้นี ้กรุณาส่งค าถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการสง่ค าถามลว่งหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจดัสง่ทางอีเมล์: ir@amamarine.co.th หรือทางโทรสาร : 02 001 
2800 หรือจดัส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ                   
ห้องเลขท่ี TNA01 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีท่ีระบไุว้ข้างต้นด้วย จกัขอบพระคณุยิ่ง 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายเกษม เวชศิลป์) 

                                        ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

______________________________________________________ 
 
วัน เวลา และสถานที่  บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนั

พฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. คณุเกษม เวชศิลป์ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 
2. คณุมานิต นิธิประทีป ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. คณุฉตัรชยั ศรีทิพยราษฎร์  ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

      และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
4. คณุทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

      และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. คณุพิศาล รัชกิจประการ  ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้ จัดการ / กรรมการสรรหาและ 

  ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และ กรรมการ 
  ผู้ มีอ านาจลงนาม 

6. คณุชศูกัด์ิ ภชูชัวนิชกลุ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ 
  ผู้ มีอ านาจลงนาม 

7. คณุภคัจิรา รัชกิจประการ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  และ กรรมการผู้ มีอ านาจ 
  ลงนาม 

8. คณุธาตรี เกิดบญุสง่ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  และ กรรมการผู้ มีอ านาจ 
  ลงนาม 

9. คณุชยัทศัน์ วนัชยั ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 
บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 9 คน กรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้จ านวน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 
1. นายศกัด์ิชยั รัชกิจประการ           ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ         เลขานกุารบริษัท 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  
  

1. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
2. นางสาวระวีวรรณ  ช่ืนชม บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. นางสาวพนิดา วอ่งศรียานนท์    บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. นางสาวชนิศา สจัจะปรเมษฐ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว 
สมฤทยั เสง็ศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการด าเนินการประชมุ 

 
 นางสาวสมฤทยั เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง

จ านวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 38,221,745 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 
301,155,980 หุ้ น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ 135 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้หมด 
339,377,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.63 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัท  
 

จากนัน้ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1 ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถืออยู ่ โดยหนึง่หุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรือ 

งดออกเสียง โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยกมือขึน้ 
 หากมีผู้ ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด

ออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีแจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพ่ือน าไปตรวจนบัคะแนนเสียง และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือและไม่ได้สง่บตัรลงคะแนน บริษัท
จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ ทัง้นี ้ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณา
อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 
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 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย  บริษัทจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามท่ีประธานฯ 
เสนอ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะไว้ก่อนหน้านี ้ ซึ่งในกรณีนี ้
บริษัทได้ท าการบนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน และได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนส าหรับแต่ละ
วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าวจะไม่ได้รับแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มอบ
ฉนัทะมาทกุประการ  

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนส าหรับวาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยขอให้ออกเสียง
ลงคะแนนลว่งหน้า และสง่มอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าการบนัทกึคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ 

 
1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  บริษัทจะท าการบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าประชมุ  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับ
มอบฉนัทะ โดยท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงอีก  
 

2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็น

ด้วยและงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ /หรือ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (แล้วแตก่รณี) ในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชมุ
ทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจ านวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้ประกาศผลดงักล่าว
สิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่บัคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 
3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจาก 

ผู้ลงทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 
3.3 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุดและอยูใ่นสภาพที่ไมส่ามารถอ่านผลคะแนนได้ 
ทัง้นี ้บริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะคืนทัง้หมดทกุวาระเม่ือการประชมุเสร็จสิน้ 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงตอ่ไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
 

4. การแสดงความคดิเหน็หรือสอบถามข้อสงสัย 
4.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยก

มือขึน้ และเม่ือได้รับอนญุาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายงัไมโครโฟนท่ีบริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทัง้นี  ้บริษัทขอความ
กรุณาให้ทา่นแจ้งช่ือ นามสกลุ และระบวุา่ เป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้จงึแสดงความ
คิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั เพ่ือให้บริษัทสามารถบนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
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4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม                   
หรือแสดงความเหน็ในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ                                

4.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเหน็หรือสอบถามข้อสงสยัท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ 
บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ทา่นเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 
 

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 
14 วนันบัแตว่นัประชมุ (หรือภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561) 

 
ในการประชมุครัง้นี ้นายนิรัตน์  ประสงสมัฤทธ์ิ ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะแทน นางอรอมุา  วิศาลสวสัดิ์ และ

นางสาวชนิศา สจัจะปรเมษฐ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยาน
ในการนบัคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน  

 
จากนัน้ ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 
 

ประธานฯ ได้รายงานข้อเทจ็จริงและเหตผุลให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับรอง  

 
         จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
  
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่ ง

ประชุมเม่ือวันที่  18 เมษายน 2560 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม      137   ราย   รวมเป็นจ านวน    339,474,526  หุ้น 
เหน็ด้วย 339,474,526 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 

 

  หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย ถือหุน้รวม 96,801 หุน้ 
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 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2560 
 
        ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชมุ โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2560 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้
นีแ้ล้ว  
 
 นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กล่าวถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานปี 2560 รวมถึงโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยสรุปได้ดงันี ้
 
 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2560 
 

ปี 2560 บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“บริษัทย่อย”)                        
มีรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึน้ 536.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.60 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายกองเรือบรรทกุน า้มนั
และสารเคมี รวมถึงรถบรรทกุน า้มนั โดยระหว่างปีบริษัทได้ซือ้เรือเพิ่ม จ านวน 3 ล า และขายเรือ จ านวน 1 ล า ท าให้ ณ สิน้ปี 
บริษัทมีเรือทัง้สิน้ จ านวน 10 ล า รวมทัง้บริษัทย่อยได้เพิ่มจ านวนรถบรรทกุขนส่งน า้มนัจาก 100 คนั เป็น 150 คนั นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้มีการปรับคา่ระวางเรือเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกบัราคาน า้มนั 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการเพิ่มขึน้ 403.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.80 จากปีก่อน ส่งผลให้ก าไร
ขัน้ต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 132.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.83 จากปีก่อน และมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ 105.96  
ล้านบาท หรือร้อยละ 71.99  จากปีก่อน อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.26 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.87 ในปี 2560  
โดยมีสาเหตมุาจากการท่ีบริษัทสามารถบริหารต้นทนุได้ดี โดยเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร อีกทัง้บริษัทยงัมีก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยนด้วย 
 

บริษัทและบริษัทย่อยคงรักษาสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์ จ านวน 3,755.52 ล้านบาท เป็นเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 533.95 ล้านบาท มีหนีส้ิน จ านวน 1,692.85 
ล้านบาท เป็นหนีส้ินส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 390.25 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้น จ านวน 2,602.67 
ล้านบาท  

 
บริษัทได้จดัท างบการเงินรวมซึง่รวมบริษัทย่อยท่ีใช้สกลุเงินบาทในการด าเนินงาน  โดยถือเสมือนว่าบริษัทยอ่ย

มีสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในการด าเนินงานเช่นเดียวกบับริษัท แล้วจึงแปลงค่างบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึ่งการจดัท า
ดงักลา่วไมส่ะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทยอ่ย ดงันัน้ บริษัทจงึได้ท าการแก้ไขการจดัท างบการเงินรวม โดยน าผล
สะสมท่ีเกิดขึน้เสมือนว่าบริษัทได้มีการจดัท างบการเงินรวมโดยใช้สกลุเงินด าเนินงานของบริษัทย่อยท่ีเป็นสกลุเงินบาทมาโดย
ตลอดมาปรับปรุงก าไร (ขาดทนุ) สะสมต้นงวดปี 2559 และปรับย้อนหลงังบการเงินในรอบปี 2559 ใหม ่ 
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 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

 
สถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เน่ืองด้วยบริษัทด าเนินงานใน                      

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการก าหนดและช าระราคาของรายการ
ซือ้และขายเกือบทัง้หมด บริษัทจึงใช้สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานในธุรกิจเดินเรือ และใช้
สกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน ทัง้นี ้ในปี 2560 ค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แข็งค่าขึน้จาก
ปีก่อนร้อยละ 3.85 เม่ือเทียบกบัอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2559 โดยอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ท่ี 33.94 บาทต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

การเปลี่ยนแปลงราคาน า้มนัดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2560 
ราคาน า้มันดิบเบรนท์เฉลี่ยปรับสูงขึน้จาก 43.64 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรลในปี 2559 เป็น 54.12 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการขนส่งสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับค่าระวางสินค้า
เพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีสงูขึน้ 
 
 โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 

ส าหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption or CAC) บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ  อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญั อีกทัง้ยงัได้มีการสง่
บคุลากรเข้าอบรมในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ขณะนีบ้ริษัทได้อยู่ในขัน้ตอนการพิจารณา และเตรียมความพร้อมทัง้ด้าน
บคุลากรและระบบการท างานตา่งๆ ของบริษัท  

 
ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เพ่ือให้บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 
 จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
หรือไม่ 
 
  ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 

 
  ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 ตามท่ีรายงาน 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับ  
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตอ่ท่ีประชมุ  
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  นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2561 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีผู้สอบบัญชีน าเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมถึงได้มีการ
เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

รายการ จ านวนเงนิ 
สินทรัพย์รวม 3,755,521,112.29 บาท 
หนีส้ินรวม        1,692,855,747.01 บาท            
รายได้รวม 1,500,652,019.50 บาท 
ก าไรสทุธิ          253,145,494.10 บาท               
ก าไรตอ่หุ้น                           0.59 บาท       

   
  นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณางบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2560 ท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
  จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนี ้
หรือไม่   
 
  เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           141  ราย รวมเป็นจ านวน    348,981,527  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,981,527 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย ถือหุน้รวม 9,507,001 หุน้ 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผล ประจ าปี 2560 และการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั
การจ่ายปันผล ประจ าปี 2560 และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายตอ่ท่ีประชมุ 

 
  นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน (ถ้ามี)  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 
ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าบริษัท
จะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเหน็สมควร  
 
  นอกจากนี ้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 ได้ก าหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
(2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
(4) บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัท 

 
 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล ประจ าปี 2560 และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ดงันี ้

(1) จ่ายปันผลประจ าปีจากก าไรสะสมของปี 2559 และปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) 
โดยแบง่จ่ายรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดงันี ้
1.1  จ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

จ านวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จ านวน 86,320,000 บาท (แปดสิบหกล้านสาม
แสนสองหม่ืนบาท) 

1.2  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล รวมมีมูลค่าหุ้ นทัง้สิน้ไม่เกิน 
43,160,000 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ทัง้นี ้กรณีท่ีมีเศษหุ้น
เดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) แทน 
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 ทัง้นี ้การจ่ายปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดงักล่าวนี ้จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 129,480,000 บาท โดย
การจ่ายปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ  ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด ซึง่บริษัทจะน าปันผลในสว่นท่ีเป็นเงินสดช าระภาษี
หกั ณ ที่จ่าย โดยการจ่ายปันผลดงักลา่วจะจ่ายในอตัรารวมเท่ากบั 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบสตางค์) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 59.41 
ของก าไรสทุธิปี 2560 ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว้ท่ีอตัราร้อยละ 25 โดยรายละเอียดการจ่ายปัน
ผลสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล จ านวน  

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 217,949,158.25 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 431,600,000 
3. การจ่ายปันผล  (หุ้น) 0.30 

4. รวมจ านวนปันผลที่จ่ายไมเ่กิน (บาท) 129,480,000.00 
5. อตัราการจ่ายปันผล  59.41% 

 
 บริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  
(2) จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ เป็นจ านวนเงิน 4,316,000 

บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพนับาท) เพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
  บริษัทมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จ านวน 215,800,000 บาท ซึ่งร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว
เท่ากบั 21,580,000 บาท ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองดงักล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว และเม่ือบริษัทได้
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดท่ีปรากฏข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงสมควรจดัสรรก าไร
สทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพนับาท) เพ่ือให้ทนุส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนท่ีต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่จะสง่ผลให้ทนุส ารองของบริษัทมีจ านวน 25,896,000 
บาท (ย่ีสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนหกพนับาท) 
   
  จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนี ้
หรือไม่   
 
  นายขนัติ  อดุมสงัฆธรรม  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามดงันี ้
 

1. เพราะเหตใุดบริษัทจงึพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 
 
นายพิศาล  รัชกิจประการ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตดัสินใจการจ่าย
ปันผลทัง้ในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น AMA ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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เน่ืองจากท่ีผ่านมา หุ้น AMA มีสภาพคล่องค่อนข้างต ่า จากการท่ีจ านวนหุ้นท่ี IPO มีสดัส่วนร้อยละ 25 ซึ่ง
เป็นจ านวนหุ้นท่ีไมม่ากนกั 
 

2. ในปีถดัไปหรือรอบการจ่ายปันผลถดัไป บริษัทจะพิจารณาจ่ายเป็นหุ้นปันผลอีกหรือไม ่ 
 
   นายพิศาล  รัชกิจประการ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารูปแบบการจ่ายปันผลตาม
ความเหมาะสมในช่วงเวลานัน้ และจะพิจารณาด้วยความรอบคอบท่ีสดุ 
 
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ปันผล ประจ าปี 2560 และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจ าปี 2560 และการจัดสรรเงินส ารอง

ตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           141  ราย รวมเป็นจ านวน    348,981,527  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,981,527 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 

หุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน 

 
  ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 ข้างต้น ซึง่บริษัทได้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 จงึ
มีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 43,160,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 86,320,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ซึง่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในครัง้นี ้จะท าให้
ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 215,800,000 บาท เป็นจ านวน 258,960,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 517,920,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเหน็ว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนซึ่งเกิด
จากการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นจะช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งของหุ้นในตลาด ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
แล้ว 
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  นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้ 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 258,960,000 บาท (สองร้อยห้าสบิแปดล้านเก้าแสนหกหม่ืนบาท) 
 แบง่ออกเป็น 517,920,000 หุ้น (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหม่ืนหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น:  
 หุ้นสามญั 517,920,000 หุ้น (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหม่ืนหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (-)” 

   
  ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
  จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
 
  เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 43,160,000 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           141    ราย รวมเป็นจ านวน    348,981,527  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,981,527 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีบริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 43,160,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 215,800,000 บาท เป็นจ านวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
86,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 5 ข้างต้นนัน้ บริษัทจะด าเนินการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการ
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จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุ 
 

 ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           141  ราย รวมเป็นจ านวน    348,981,527  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,981,527 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น 
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
 
  นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
เสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สามท่าน มีความประสงค์ท่ีจะรออยู่นอกห้องประชมุ และเม่ือ
กรรมการทัง้สามท่านได้ออกจากห้องประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงานว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
และกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับ
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้ใช้วิธีการจบั
สลากเลือกกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งประจ าปี 2561 มีจ านวน 3 ทา่นดงันี ้   
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1. นายมานิต นิธิประทีป  ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
 กรรมการอิสระ / กรรมการ  

2. นายชศูกัด์ิ   ภชูชัวนิชกลุ  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
3. นายชยัทศัน์  วนัชยั  กรรมการ 

   
  นอกจากนี ้ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท รวมทัง้เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนมีมติแตง่ตัง้  
 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่
รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีสมควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากหลกัเกณฑ์ส าคญัตา่งๆ เช่น การไมมี่คณุสมบตัิต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม
ด้านความหลากหลายของคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงาน 
และผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควร ให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอต่อประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไป
อีกวาระหนึ่ง รวมทัง้ให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ต่อไปตามเดิม นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี  
6 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ให้ด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตอ่ไปตามเดิม ดงันี ้

 
1. นายมานิต                 นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
   กรรมการอิสระ / กรรมการ 

2. นายชศูกัด์ิ   ภชูชัวนิชกลุ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
3. นายชยัทศัน์  วนัชยั กรรมการ 

 
  นอกจากนี ้นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กรรมการทัง้สามท่านดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีก
ทัง้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ สามารถอทุิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
แก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี ้นายมานิต นิธิประทีป 
ซึง่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ได้ให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระและปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยดึมัน่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้ ได้รับการ
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เสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมา
ด้วยแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
  
  จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
หรือไม่ 
 
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
 ในการนี ้นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกตามวาระ และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดมิต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอ 
โดยลงมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

 
 1.  นายมานิต นิธิประทีป ที่ประชุมได้มีมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัตใิห้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           143    ราย รวมเป็นจ านวน      348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  347,694,596 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.6543 
ไม่เหน็ด้วย  1,206,131 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.3457 
งดออกเสียง  81,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย ถือหุน้รวม 200 หุน้ 

 
 2.  นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           143    ราย รวมเป็นจ านวน     348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  344,460,727 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  4,521,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 
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3.  นายชัยทัศน์ วันชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท อีก
วาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           143    ราย รวมเป็นจ านวน     348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,941,727 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  40,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

   
  ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ซึง่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้มิได้ออกเสียงลงคะแนน 
 
  จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้สามทา่นกลบัเข้าสูห้่องประชมุ 
 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท และการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ตอ่ท่ีประชมุ 
    
  นายมานิต นิธิประทีป ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้การบริหารกิจการของ
บริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน 
และแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ นายศกัด์ิชยั รัชกิจประการ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียด
ปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณา
และเห็นสมควรแต่งตัง้ นายศกัด์ิชยั รัชกิจประการ ซึง่เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การท างาน
ท่ีดี และมีภาวะผู้น า รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของ
บริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวน
กรรมการของบริษัทอีก 1 ทา่น และแตง่ตัง้ นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ เป็นกรรมการใหมข่องบริษัท  
 
  จากนัน้ นายมานิต นิธิประทีป ได้เรียนเชิญ นายศกัด์ิชยั รัชกิจประการ กลา่วแนะน าตวัแก่ผู้ ถือหุ้น และได้ถามท่ี
ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
 
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
จ านวนกรรมการบริษัท และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
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 ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท และการแต่งตัง้กรรมการ

ใหม่ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม              143   ราย รวมเป็นจ านวน     348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,780,727 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  201,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 
 ทัง้นี ้นายศกัด์ิชยั  รัชกิจประการ  ซึง่เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2561 
 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2561 ตอ่ท่ีประชมุ 
 
         นายมานิต นิธิประทีป ได้ชีแ้จงว่า ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึง่
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านงึถงึความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงคา่ตอบแทน
กบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั และมีขนาดใกล้เคียงกนั และมี
มติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่า
บ าเหน็จ โดยรายละเอียดของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุมีดงันี ้
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ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 
- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 
- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร   
- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 
- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไมมี่ ไมมี่ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ เนือ่งจากเป็นผูบ้ริหารของบริษัท 
 
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2561 มีวงเงินเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 2,000,000 

(สองล้านบาท) หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.33 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตวัทางธุรกิจ อีกทัง้มีการเพิ่มจ านวนกรรมการ เพ่ือเป็นการ
รักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว  ทัง้นีร้ายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้
ประชมุท่ีเสนอในปีนี ้(ตามตารางข้างต้น) เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2560 

 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบีย้

ประชมุจ านวน 3,455,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหม่ืนห้าพนับาท) 
 
       จากนัน้ นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
หรือไม่ 
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ และคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2561 
 
  ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           143   ราย รวมเป็นจ านวน     348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  317,412,727 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  90.9540 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  31,569,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  9.0460 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทัง้ 5 ท่าน ได้แก่ นายมานิต  นิธิประทีป  นายชูศกัด์ิ  ภูชชัวนิชกุล  นายพิศาล  

รัชกิจประการ  นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ  และนายชยัทศัน์  วนัชยั มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 
     ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตอ่ท่ีประชมุ 
 
         นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้ชีแ้จงว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 
121 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
อาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจะต้อง
ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 
1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทัง้ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามท่ีมีรายช่ือดังต่อไปนี ้จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย  
 

1)    นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์     ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 2982 (เป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน           
งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2558 – 2560) หรือ 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 5599 (ยงัไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีซึ่งลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3)    นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีซึ่งลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์           ผู้ สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 7764 (เป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน                   
งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556 – 2557) 
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โดยนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2560 และได้ปฏิบตัิหน้าท่ี 
ในฐานะผู้สอบบญัชีเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย  
กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้สอบบญัชีปรากฏในสิ่งท่ีสง่
มาด้วยแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 จ านวน 1,690,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 90,000 บาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.63 โดยสรุปดงันี ้
 

ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี 

ปี 2560 ปี 2561 
  บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 1,200,000 บาท 1,250,000 บาท 

  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั    400,000 บาท   440,000 บาท 
รวม 1,600,000 บาท 1,690,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าสอบบญัชีดงักล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) แล้ว  
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ 
และค่าทีพ่กั (ในกรณีทีต่อ้งเดินทางไปพกัคา้งคืนหรือไปต่างจงัหวดั) ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง 

 
 จากนัน้ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระ
นีห้รือไม่ 
 
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมัตอินุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทน

แก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           143    ราย รวมเป็นจ านวน     348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,981,727 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27  
 
 ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากได้มีค าสัง่หวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซึง่ก าหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 
100 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

 ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 จงึเหน็สมควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 27 เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่หวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบบัดงักลา่ว โดยให้มีข้อความใหม่
เป็นดงันี ้ 

 
 “ข้อ 27.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท   
  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้   

  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซ่ึงเข้าชื่อกนัหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุ้นทีค่ณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทจะตอ้ง
รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 30 ของข้อบงัคบัฉบบันี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายทีเ่กิดข้ึนจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท” 

 
ทัง้นี ้รายละเอียดของข้อบงัคบัในสว่นท่ีมิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม 
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้ นายพิศาล  

รัชกิจประการ เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าในข้อบงัคบัฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีท่ีนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดัมีค าสัง่ และ/หรือ ค าแนะน าให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดงักลา่ว 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเหน็เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 27 
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมัตอินุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม           143 ราย รวมเป็นจ านวน     348,981,727  หุ้น 
เหน็ด้วย  348,980,727 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9997 
ไม่เหน็ด้วย  - เสียง  คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  1,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0003 
บัตรเสีย - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ไมมี่วาระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
 
ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเหน็อ่ืนใดหรือไม่  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นมาด้วย

ตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ มีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (มไิด้แจ้งช่ือต่อที่ประชุม) สอบถามว่า 
 

1. จากการที่ราคาน า้มันปรับตัวขึน้อย่างรวดเร็วตัง้แต่ต้นปี 2561 บริษัทจะมีการรับมือหรือปรับตัว
อย่างไร นอกจากการปรับค่าระวางสินค้า และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดส าหรับผลการ
ด าเนินงานใน 4 เดือนที่ผ่านมา 

 
กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงวา่ ในปี 2560 บริษัทมีอตัราการท าก าไรต ่ากวา่ปีก่อนหน้า เน่ืองจากราคาน า้มนัดิบอยูใ่นช่วงปรับตวั

ขึน้  การปรับค่าระวางสินค้าของบริษัทอาจต้องมีการต่อรอง ซึง่มีการตกลงกบัลกูค้าเป็นข้อตกลงร่วมกนั  
หากราคาน า้มนัอยูใ่นช่วงปรับตวัลง ลกูค้าจะขอท าข้อตกลงการปรับลดค่าระวางสนิค้า 

 

บริษัทได้มีการปรับค่าระวางสินค้าครัง้ลา่สดุเม่ือปลายเดือนกนัยายน 2560  ปัจจบุนัอตัราค่าขนสง่ในแต่
ละเส้นทางยงัคงอยูใ่นระดบัเดิม อีกทัง้ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและผู้บริหารสงูสดุของบริษัทได้มีการเจรจา
อย่างต่อเน่ือง ซึง่บริษัทไม่ต้องการให้เกิดเหตกุารณ์ราคาน า้มนัผนัผวนมากนกั อย่างไรก็ตามการปรับขึน้
ของราคาน า้มนัดิบดงักลา่ว ไมส่ง่ผลตอ่บริษัทยอ่ยของบริษัท 

 

บริษัทมีวิธีการจดัการกบัการปรับตวัขึน้ของราคาน า้มนัดงันี ้

- การก าหนดปริมาณการซือ้น า้มันล่วงหน้า โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูเป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดปริมาณการซือ้ท่ีเหมาะสมส าหรับช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 
15 ของปริมาณการใช้น า้มนัทัง้หมด 
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- การจองสัญญาซือ้-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ มีอ านาจในการจอง Forward rate สกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ (USD) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบั USD มีผลกระทบกบัการด าเนินงาน
ของบริษัทอยา่งแน่นอน เพราะร้อยละ 70 ของรายได้เป็นสกลุเงิน USD 

 

2. การที่สถานการณ์น า้มันปาล์มในประเทศอินเดียที่อาจจะมีการปรับภาษีน าเข้า ซึ่งบริษัทได้มี
การขนส่งน า้มันปาล์มไปที่อินเดียอย่างมีนัยส าคัญ และประเทศมาเลเซียมีการปรับลดอัตรา
ภาษีการส่งออกน า้มันปาล์ม จะส่งผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบอย่างไร ขอให้ผู้บริหารชีแ้จง 

 

กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงว่า ประเทศอินเดียมีการปรับอัตราภาษีน าเข้าตัง้แต่ปี 2560 ส าหรับน า้มันทุกประเภทท่ีมาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศ เน่ืองจากสามารถผลิตน า้มนั Rape Seed 
Oil (น า้มนัท่ีได้จากการสะกดัจากเมล็ดพืช ใช้ในการท าอาหารหรือน า้มนัหล่อลื่น ) ใช้ได้เอง  โดยในไตร
มาสแรกท่ีผ่านมายงัไม่พบสญัญาณหรือตวัเลขการน าเข้าท่ีลดลงอย่างเป็นนยัส าคญัของประเทศอินเดีย 
ซึ่งบริษัทไม่ต้องการให้เกิดการผันผวนเร่ืองอัตราภาษี  อีกทัง้ประเทศมาเลเซียมีการช่วยผู้ผลิตน า้มัน
ปาล์มในประเทศโดยการลดภาษีการส่งออก  ในประเทศมาเลซียและอินโดนีเซียมีรายได้หลกัมาจาก
น า้มนัปาล์ม  ดงันัน้การท่ีรัฐบาลอินเดียปรับเพิ่มอตัราภาษีน าเข้า ท าให้อุปสงค์และอปุทานของน า้มนั
ปาล์มในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัพอสมควร เพราะประเทศอินเดียมีการน าเข้าน า้มนั
มากท่ีสดุ โดยเฉพาะน า้มนัปาล์ม  โดยกองเรือของบริษัทมี Utilization Rate ในปี 2560 ประมาณร้อยละ 
98 และในปี 2561– ปัจจบุนั อยูท่ี่ร้อยละ 97 – 98 ซึง่แสดงให้เหน็วา่เรือถกูจ้างตลอดและไมมี่เรือท่ีจอดรอ
สินค้า 

 

นอกจากนี ้สภาพอากาศท่ีรุนแรงและมรสมุในประเทศจีนยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท  อยา่งไรก็ตามบริษัทได้มีการเจรจาตอ่รองกบัลกูค้าในเร่ืองอตัราคา่บรรทกุ  แผนการตลาดของ
ลกูค้า และจ านวนเรือท่ีลกูค้าต้องการใช้ในแตล่ะช่วง เพ่ือให้เหมาะกบัเรือของบริษัท 

 

3. การท า M&A (Mergers and Acquisitions) หรือการควบรวมและการซือ้กจิการ ของบริษัทมีความ
คืบหน้าอย่างไร เป็นธุรกจิแบบใด และมีขนาดเงนิลงทุนเท่าไร 

 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทจะขอซือ้หุ้นในบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ซึ่งมีความคืบหน้าถึงขัน้ตอน
การจ้าง FA (ท่ีปรึกษาทางการเงิน) เพ่ือเข้าศกึษาการลงทนุในบริษัทดงักลา่ว และขัน้ตอนการเสนอราคา
แล้ว แต่ไม่ส าเร็จ เน่ืองจากราคาท่ีบริษัทเสนออาจไม่เป็นไปตามท่ีทางนัน้ต้องการ ขณะนีบ้ริษัทอยู่
ระหวา่งการมองหาการลงทนุในธุรกิจอ่ืน 

 

นางนภาพร  สุรินทราบูรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ 

 

1. ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจ าปี หน้า 133 ซึ่งแสดงก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 
จ านวน 253 ล้านบาท  และมีรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
เป็นผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงนิจากสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงาน
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เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน จ านวน 160 ล้านบาท ที่ ถูกหักออก ท าให้ก าไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีเหลือ 92 ล้านบาท ในส่วนนีข้อค าอธิบาย และจะมีผลกระทบกับบริษัท
อย่างไร  

 

กรรมการผู้จัดการ  ชีแ้จงว่า ในอดีตบริษัทเคยมีผลต่างดงักล่าวเป็นบวก จากการแข็งค่าของเงินบาทเท่ือเทียบกบัสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)  สินทรัพย์ท่ีบริษัทซือ้มาเป็นเงิน USD สมมติซือ้ท่ี 34 หรือ 33 USD แต่ในปัจจบุนั 
หรือเม่ือปลายปี 2560 คา่เงิน USD ตอ่ 1 บาท ลดลงเหลือ 33 หรือ 32 USD  ซึง่ในงบการเงินท่ีเป็นหน่วย
เงิน USD จะไม่แสดงผลก าไรขาดทนุ แต่เม่ือมีการแปลงค่างบการเงินจากหน่วย USD เป็นเงินบาท โดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิน้งวด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ความต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ จึงท าให้
เกิดผลต่างของการแปลงค่างบการเงิน ซึ่งการแสดงรายการท่ีปรากฏตามงบการเงินนีจ้ะสะท้อนผลการ
ด าเนินงานปกติของบริษัท โดยสว่นตวัแล้วเห็นว่าบริษัทท่ีท าธุรกิจ อาจจะมีสินทรัพย์ท่ีได้มาเป็นสกุลเงิน
ตา่งประเทศ ซึง่จะได้รับผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงิน หากคา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้หรือออ่นคา่ลง 
 

นายไกรฤกษ์  โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดนิทร์ โพธิอภญิาณวสุิทธ์ิ สอบถามดงันี ้

 

1. สืบเน่ืองจากค าถามก่อนหน้า เม่ือแปลงค่างบการเงินแล้วเกิดผลขาดทุน จะอยู่ในส่วนของ
สินทรัพย์ หรือส่วนของเงนิสดที่บริษัทถืออยู่ 

 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้น  เงินสดจะถูกแปลงค่าเป็นเงิน USD  ส่วนสินทรัพย์นัน้มีวิธีการ
ค านวณอีกแบบ สาเหตุท่ีไม่น าผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในก าไรขาดทุน
เพราะไม่ได้เกิดจากกลไกการท างานปกติ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในงวดถดัไป เม่ือตวัเลขเปลี่ยนแปลง
ไป 

 

2. การเติบโตของกองเรือและกองรถบรรทุกของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือก าไร ต่างก็มีผล
ประกอบการเป็นที่ น่าพอใจ อยากทราบความสามารถในการแข่งขันของกองเรือ ว่าบริษัทมี
คู่แข่งหลักๆ รายใด ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร  
 

โดยส่วนตัวคุ้นเคยกับกองเรือ Dry Bulk (สินค้าแห้ง) หรือเรือเทกอง เช่นเรือ Dry Bulk จะมีดัชนี 
BDI (Baltic Dry Index) เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งจะต่างจากของบริษัทมาก จึงอยากทราบว่ามีดัชนีอ่ืนที่
ใช้บ่งบอกอีกหรือไม่ หรือเป็นสัญญาที่ขึน้อยู่กับการตกลงกับลูกค้า   
 

และเรือ Specific Product ซึ่งต่างจากเรือ Dry Bulk จะสามารถบรรทุกสินค้าอ่ืน เช่น น า้มันที่
ไม่ใช่ food grade (น า้มันหล่อล่ืนเกรดพเิศษส าหรับใช้งานกับเคร่ืองจักรในสายการผลิตอาหาร) 
หรือเคมีภัณฑ์ได้หรือไม่ 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 

-  เรือบริษัททุกล าจดทะเบียนเป็นประเภท Oil & Chemical Tanker (เรือบรรทุกน า้มันละสารเคมี) 
สามารถน า้มนัเชือ้เพลงท่ีเป็น clean product ได้ทัง้หมด สารเคมีท่ีเรือแต่ละล าบรรทกุได้จะขึน้อยู่กบั
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ประเภทของถังเรือท่ีแตกต่างกัน ซึ่งบริษัทมีถัง 2 แบบ คือ แบบสแตนเลส 1 ล า ซึ่งสามารถบรรทุก
สินค้าได้หลากหลายกวา่ ท่ีเหลืออีก 9 ล า จะเป็นแบบสีท่ีทาในตวัถงั (Proxy coating) ซึง่จะตา่งออกไป
ตามชนิดของสี โดยรวมสามารถขนส่งสินค้าประเภท easy chemical ได้ทัง้หมด เช่น Toluene, 
Xylene, Mixed Xylene เป็นต้น ซึง่มีฤทธ์ิกดักร่อนต ่า สีท่ีเคลือบในถงัสามารถทนทานต่อฤทธ์ิกดักร่อน
ได้ นอกจากนีย้งัขนส่ง molasses หรือกากน า้ตาลได้  แต่ทัง้นี ้เน่ืองจากโดยปกติลกูค้าจะระบุความ
ต้องการว่าสินค้าก่อนหน้าท่ีจะขนส่งจะต้องไม่อยู่ในรายการทีถกูห้าม ลกูค้าท่ีประเทศจีนบางรายระบุ
ว่าสินค้า last cargo ต้องเป็นน า้มันพืชเท่านัน้ ดังนัน้เม่ือบริษัทเข้าสู่น า้มันปาล์มและมีลูกค้าอย่าง
ต่อเน่ืองแล้ว และมีความต้องการของลกูค้าเป็นพิเศษ จึงท าให้บริษัทขนสง่เฉพาะน า้มนัปาล์ม แต่หาก
ถงึเวลา บริษัทก็สามารถบรรทกุสินค้าประเภทอ่ืนได้ 

 
- เรือ Dry Bulk จะมีดชันี BDI แต่มกัท ากบัเรือท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งเล็กท่ีสดุใน index จะเป็นเรือท่ีมีขนาด 

30,000 ตนัขึน้ไป ดงันัน้เรือของ AMA จงึจดัอยูใ่นขนาดเลก็ในอตุสาหกรรม 
 

-  ในทกุสปัดาห์จะมีการหาข้อมลู ซึง่เป็นข้อมลูในเอเชีย เป็นข้อมลูที่อ้างอิงจาก community Broker ราย
ใหญ่ 2 รายท่ีตัง้อยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการท าส ารวจทุกสัปดาห์ แสดงราคาเฉลี่ย ระบุเป็น
สถานท่ี ประเภทสินค้า ขนาดเรือ คา่บรรทกุตามเส้นทาง ซึง่อตัราค่าบรรทกุของบริษัทนัน้อยูใ่น market 
rate 
 

-  บริษัทใช้ดชันีความเช่ือมัน่ ตาม KPI 3 ตวัหลกั คือ สง่สินค้าครบ  คณุภาพคงเดิม และทนัเวลา รวมทัง้
รักษาให้อยูใ่นระดบัดีท่ีสดุ เพ่ือให้บริษัทเป็น 1 ในตวัเลือกต้นๆ ของผู้ จ้าง เพราะผู้ จ้างต้องการขนสินค้า
ท่ีมีมลูค่าสงูมาก คา่บรรทกุเป็นเพียงร้อยละ 3 ของสนิค้า 

 
- ในปี 2559 บริษัทให้บริการเส้นทางท่ีรับสินค้าจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึง่เป็นผู้สง่ออกท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
สง่ให้กบัประเทศเมียนมา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นหลกั และรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิ
ได้ในระดบัหนึ่งซึ่งอาจจะแกว่งบ้างจากการน าเรือขึน้อู่ ในปี 2560  บริษัทเข้าสู่การแข่งขนัท่ีมีขอบเขต
การให้บริการท่ีไกลขึน้ และใช้เรือขนาดใหญ่ขึน้ มีการขนสง่ไปปยงัประเทศจีน เกาหลีใต้ ชายฝ่ังอินเดีย
ตะวนัออก รวมทัง้บงัคลาเทศ และศรีลงักา ปัจจบุนัมีลกูค้ารายหลกั จาก 1 ราย เป็น 3 ราย และลกูค้า
รายย่อยอ่ืนๆ ทัง้นี ้แม้จะมีคู่แข่งในเอเชีย เช่น ประเทศจีน  ญ่ีปุ่ น หรือเกาหลีใต้ แต่บริษัทก็เช่ือมนัว่า
กองเรือของบริษัทยังอยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งน า้มันปาล์มได้ อีกทัง้บริษัทย่อยยังเป็น strategic 
partner กบั PTG ซึง่มีการเติบโตคอ่นข้างมาก ก็จะเป็นการเติบโตไปด้วยกนั 

 

3. ปริมาณการขนส่งน า้มันปาล์มทัง้หมดของเรือในแต่ละปี สามารถน ามาค านวณเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดได้เท่าไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามวา่ ในปี 2560 บริษัทขนสง่ได้ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของความต้องการใช้เรือทัง้หมด  ในอาเซียน 
บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อนัดบัท่ี 2 รองจาก Raffle ซึ่งเป็นกองเรือของ Willmar ซึ่งเป็น 1 ในลกูค้า
หลกัของบริษัท ปัจจุบันยังคงอยู่ท่ีอันดับ 2 เน่ืองจากมีการขายเรือล าเล็ก และซือ้เรือล าใหญ่มาแทน
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เพ่ือให้บริการเส้นทางใหม่ ปริมาณการขนสง่เทียบกบัความต้องการขนสง่ของบริษัท (เฉพาะในภมูิภาคท่ี
ให้บริการ) คิดเป็นร้อยละ 4 ปลายๆ  จากตัวเลขการน าเข้าน า้มันของประเทศอินเดีย จีน บังคลาเทศ  
พม่า เวียดนาม ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ และปริมาณน า้มนัท่ีบริษัทขนส่งออกประมาณร้อยละ 4 
เศษๆ นอกจากนีย้งัมีปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สภาพอากาศ ราคาน า้มนั และเรือเสีย เป็นต้น ซึง่บริษัท
พยายามบริหารจดัการปัจจยัท่ีสามารถควบคมุได้ให้ดีท่ีสดุ 
 

4. เรือที่บริษัทซือ้มาเป็นเรือสร้างใหม่ หรือเรือมือสอง 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทยงัไม่เคยซือ้เรือใหม่  เรือท่ีซือ้คือเรืออาย ุ8 ปี ซือ้ในปี 2560 โดยปกติจะมีอายุ
การใช้งาน 30 ปี ปัจจุบนัยงัใช้นโยบายซือ้เรือมือสอง เพราะหากซือ้เรือใหม่  การสร้างเรือใหม่ใช้เวลา
อย่างน้อย 1 ปีคร่ึง จะได้รับเรือประมาณ 2 ปี ซึ่งสภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้การเลือกใช้
เรือมือสองในราคาที่เหมาะสมและมีสภาพดี สามารถตอบโจทย์ได้มากกวา่ 

 

5. การที่บริษัทซือ้ Forward Contract เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน า้มัน บริษัทสามารถแยกค่าบริการการ
เดนิเรือและค่าน า้มันออกจากกัน และให้ลูกค้ารับผิดชอบในส่วนของค่าน า้มัน เหมือนกรณีของ
บริษัทขนส่ง Dry Bulk ได้หรือไม่ 

 
กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า การท าสญัญาโดยแยกค่าน า้มนัออกโดยให้ลกูค้ารับผิดชอบ เท่าท่ีทราบ มีแต่ทางรถท่ี

มีการท าสญัญาลกัษณะดงักล่าวกบัผู้ ให้บริการน า้มนัรายหลกั ซึ่งท าเป็นบางราย บริษัทไม่ได้ท าแบบนี ้
เพราะอยูใ่นตลาดเสรี และมีเส้นทางสง่ออกหลากหลาย เช่นเดียวกบักองเรือบรรทกุน า้มนัของประเทศอ่ืน
ซึ่งไม่ท าในลกัษณะนี ้ ส่วนใหญ่โดยนิตินัยจะเป็นการตกลงกันเป็นครัง้ เน่ืองจากบริษัทมี Forward 2 
เดือน แต่โดยพฤตินยัจะเป็นการตกลงอตัราค่าบรรทกุของ 3 เดือนข้างหน้าไม่ว่าราคาน า้มนัจะขึน้หรือลง 
และหากราคาน า้มนัยงัอยู่ ณ วนันัน้ บริษัทอาจยอมซือ้ Forward น า้มนั เพ่ือจะได้ margin น า้มนัท่ีคงท่ี
แทนการเสี่ยงในอนาคต เพราะหากราคาน า้มนัยงัคงปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อาจจะกระทบกบับริษัท 

 
 
 

6. ธุรกิจรถขนส่งน า้มันเป็นธุรกิจที่ มีมานานแล้วในไทย แต่บริษัทเพิ่งเข้ามาท า และมีการขยาย
กองรถขึน้อย่างก้าวกระโดด เน่ืองจากมีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก PTG และอีกร้อยละ 30 มาจาก
บริษัทอ่ืน บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และความได้เปรียบในการแข่งขันกับรายอ่ืน
อย่างไร 

 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า โดยปกติแล้วผู้ ให้บริการน า้มนัรายใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนผู้ ให้บริการ หากมีการเพิ่ม
ปริมาณการขนส่ง จะให้กับบริษัทเดิมคร่ึงหนึ่ง และอีกคร่ึงจะเปิดประมลูใหม่ โดยผู้ จ้างจะต้องมีความ
มัน่ใจในระดบัหนึ่ง  ซึ่งบริษัท AMAL ให้บริการท่ีดีได้ ปัจจบุนั AMAL พยายามท าตาม KPI อย่างดีท่ีสดุ 
คือ มีอตัราการเกิดอบุตัิเหตตุ ่า ไม่มีปริมาณน า้มนัสญูหายระหว่างการขนส่ง และมีคณุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
น าเสนอให้กบัผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ ให้บริการน า้มนัรายใหญ่ ปากน า้โพ ทรานสปอร์ต และมนต์ทราน
สปอร์ต ท่ีเป็นเพ่ือนร่วมธุรกิจ สิ่งท่ี AMAL ได้เปรียบท่ีสุดคือ มี PTG เป็น Strategic Partner ท าให้ได้
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ความรู้ต่างๆ จากกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจาก PTG บริษัทมีความเช่ือมัน่ในการบริหารรถกบัเรือไม่ต่างกนั 
ปัจจบุนั AMAL มีลกูค้าใหม่คือ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ ากดั เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล ซึง่เป็นรายได้สว่นหนึ่ง 
และมีผู้ ให้บริการน า้มนัรายใหญ่ 2 รายติดต่อเข้ามา โดยจะใช้รถขนาดเล็กกว่าท่ีบริษัทมีอยู่ ซึ่งอาจจะ
ต้องการสญัญาท่ียาวกว่า 1 ปี ทัง้นี ้การเติบโตแบบปกติของบริษัท (Organic Growth) คือการเพิ่มเรือ
และรถ อยา่งไรก็ตามบริษัทก าลงัมองหาการลงทนุในธุรกิจอื่นอยู่ 

 

7. การเดนิท่อน า้มันไปที่พษิณุโลกและโคราช จะส่งผลกับบริษัทอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า ปัจจบุนั น า้มนัจะถกูสง่ออกจากโรงกลัน่ และสง่ทีเดียวไปยงัคลงัปลายทาง ดงันัน้  ท่อ
น า้มนัไม่สามารถส่งไปถึงจดุหมายได้เลยจะต้องใช้รถไปรับเพ่ือขนส่งต่อด้วย ค่าบริการการขนส่งทางท่อ 
และน ารถไปรับเพ่ือสง่ไปยงัคลงัน า้มนัของลกูค้าจะมีต้นทนุสงูกว่า ดงันัน้จึงมองว่าไม่ได้เป็นภยัคกุคามท่ี
บริษัทจะบริหารจดัการไม่ได้ และเช่ือว่าธุรกิจรถขนส่งน า้มนัในประเทศไทยยงัสามารถโตได้อีก อาจจะ
เกิน 15 ปี 

 

นอกจากนี ้นายไกรฤกษ์ ยังมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 

1. เสนอแนวทางการแยกราคาน า้มันออกจากต่าบริการ จากการศึกษากรณีของ Dry Bulk เช่น บริษัท  
พรีเชียส ชิปปิง้ จ ากดั (มหาชน) จะแบ่งเป็น 2 สว่น คือ กรณีลกูค้าให้บริษัทรับภาระราคาน า้มนั บริษัท
จะซือ้ Forward ณ วนันัน้ และจะไม่มีก าไร/ขาดทนุในส่วนนี ้ และกรณีลกูค้ารับภาระราคาน า้มนัเอง 
บริษัทจะคิดแค่ค่าบริการ  ซึ่งพบว่าบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาท าในลกัษณะนี ้  ซึ่ง margin 
จะขึน้อยูก่บัคา่ระวางสนิค้าเพียงอยา่งเดียว คือ รายได้หกัค่าน า้มนัจะได้ก าไรสทุธิจากการเดินเรือ 
 

2. ปัจจบุนัดอกเบีย้อยูใ่นช่วงปรับตวัขึน้ และบริษัทมีหนีส้ินประมาณ 1,000 ล้านบาท จงึขอเสนอให้บริษัท
ออกหุ้นกู้  และหาแหลง่เงินทนุอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือจะได้ไมเ่ป็นการพึง่พาธนาคารมากเกินไป 

 
 

นายฐพงษณมงคล  จรรยธรรมพต ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพชรรัตน์  จรรยธรรมพต สอบถามดงันี ้
 

1. ปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินงาน เช่น ค่าน า้มัน และอัตราแลกเปล่ียน ในแง่ของ 
Management Outlook หรือ Annual Forecast เม่ือต้นปี เทียบกับการด าเนินงาน 4 เดือนที่ ผ่าน
มา เป็นอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามวา่ ในเร่ืองของก าไรที่ตัง้เปา้ไว้ร้อยละ 30 นัน้ จากงบประมาณและแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2561 ยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือต้องมีการเติบโตของรายได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 30 และจะท าให้ได้  
 

2. จากการที่บริษัทมีการซือ้เรือมือสอง อยากทราบว่าในเร่ืองฮาร์ดแวร์ของเรือ บริษัทได้มีการน า
เทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ เช่น  Automation บนเรือ ที่ท าให้เกดิประสิทธิภาพในการเดนิเรือ เป็น
ต้น และมีการน ามา upgrade เรือไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งอย่างไร 
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กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามวา่ ปกติจะมีองค์กรท่ีเข้ามาดแูลในเร่ืองของเรือ ซึง่มีการออกกฎบงัคบัใช้ทัว่โลก ไมน่านมา

นีมี้การออกกฎวา่ เรือทกุล าจะต้องมีการจดัการน า้ในตวัเรือ BWM (Ballast Water Management) ซึง่เรือ
ท่ีวิ่งเป็น foreign trade รวมทัง้การจัดการมลภาวะท่ีปล่อยมาจากไอเสียเคร่ืองยนต์  ท่ีผ่านมามีการ
เปลี่ยนด้านโครงสร้างเรือจาก single-hull เป็น double-hull และจากแผนท่ีกระดาษเป็นแผนท่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการ สามารถลงทนุ และปฏิบตัิเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ให้เรือของบริษัทอยู่ในมาตรฐานเดียวกบัท่ี IMO ต้องการ มากกว่าร้อยละ 95 ท่ีออกกฎมา  ซึ่งบางครัง้มี
การก าหนดระยะเวลาท่ีผู้ประกอบการต้องท า รวมทัง้การติดตัง้ scrubber เก่ียวกบัมลภาวะทางอากาศ 
และเช่ือวา่บริษัทสามารถบริหารจดัการได้ 

 

3. 4 เดือนที่ผ่านมาในปี 2561 มีสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปเชิงคุณภาพจากที่คาดการณ์ไว้เม่ือต้น
ปีอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตอบข้อซกัถามว่า ในแง่ของรายได้ เห็นว่ายงัไม่ผนัผวนจากท่ีคาดการณ์ไว้สกัเท่าไร และปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบ จะส่งผลมากมากน้อยเพียงใดนัน้ จะต้องรองบการเงินในไตรมาส 1 หากมีโอกาสจะชีแ้จงต่อไป
ในภายหลงั 
 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
 
  
 ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 16.19 น. 

 
 

ลงช่ือ -ลายมือช่ือ- ประธานท่ีประชมุ 
          (นายเกษม เวชศิลป์) 

 
 

ลงช่ือ -ลายมือช่ือ-  เลขานกุารบริษัท 
      (นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ) 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

1.  นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์  
 

อายุ  49 ปี 
 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

  
คุณวุฒทิางการศึกษา       
-  ปริญญาตรี หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต                 
    สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
หลักสูตรการอบรม  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 126/2016  

 
ประวัตกิารท างาน 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บมจ. อามา่ มารีน 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    

2558 – 2559 กรรมการ บจก. อามา่ มารีน 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เคพี คอนเดค็ 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ก้าวพีเค 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ไมมี่ 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการอิสระ  

  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562) 

 
ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2561           คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
     คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้   
 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้าง  
การบริหารงานและหลกัการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
หมายเหต:ุ * นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีไ่ม่บรรลนิุติภาวะ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 

 
2. นายพศิาล  รัชกิจประการ 

 

อายุ 50 ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
- ปริญญาโท หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี หลกัสตูรวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 

หลักสูตรการอบรม  
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นท่ี 124/2558  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 126/2559  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 250/2561 
- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 22 
- หลกัสตูร Ultra Wealth Group รุ่นท่ี 3 จาก UWG 

     

ประวัตกิารท างาน  
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร  บมจ. อามา่ มารีน 
   / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2560 – ปัจจบุนั  รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / บจก. เอ เอม็ เอ โลจิสติกส์ 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บจก. เอ เอม็ เอ โลจิสติกส์ 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ลกัโปร 

2557 – 2559  กรรมการผู้จดัการ บจก. อามา่ มารีน 
2541 – 2559  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ บจก. อามา่ มารีน 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562           2.59% * 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้        กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
     

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2561       คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
  คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
  คณะกรรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
     

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ 
  และโครงสร้างการบริหารงาน และหลกัการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

หมายเหต:ุ * นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีไ่ม่บรรลนิุติภาวะ 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 

 

3.  นางสาวภัคจริา รัชกิจประการ  
 

อายุ  48 ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
  

คุณวุฒทิางการศึกษา       
- ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยัอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาโท หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอตทิงแฮม 

ประเทศสหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

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

ประวัตกิารท างาน 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บมจ. อามา่ มารีน 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รัชกิจ โฮลดิง้ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รัชกิจ คอร์ปอเรชัน่ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ เอม็ เอ โลจิสติกส์ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พารา เม้าท์ ออยล์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บจก. อาร์ดีเกษตรพฒันา 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป 
2557 – 2559 กรรมการ บจก. อามา่ มารีน 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562* 3.69%**   
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2561           คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
      คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 

 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้าง  
การบริหารงานและหลกัการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
หมายเหต:ุ   * นบัรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ไม่บรรลนิุติภาวะ 

 ** รวมสดัส่วนการถือหุ้นในบจก.รัชกิจโฮลดิง้ 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 

 
ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)  ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

(ณ วันที่  31 มกราคม 2562) 
 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คดิเป็น % ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียง 

1.  นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ n/a n/a 

2.  นายพิศาล  รัชกิจประการ 13,400,000 2.59%1 

3.  นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ 19,116,000 3.69%1,2 

หมายเหต ุ 1นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรท่ีไม่บรรลนิุติภาวะ  

 2รวมสดัส่วนการถือหุ้นใน บจก.รัชกิจโฮลดิง้ 

 
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนและกิจการอ่ืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กจิการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน 
กจิการที่แข่งขันหรือ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิ

ของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ ไมมี่ - 2 ไมมี่ 

2.  นายพิศาล  รัชกิจประการ ไมมี่ -  2 ไมมี่ 

3.  นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ ไมมี่ -  7 ไมมี่ 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบคุคลที่
มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสอดคล้องกบัคณุสมบตัิท่ีบริษัทก าหนด และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้หรือเสนอขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบัของบริษัทในการสรรหา
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน           
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนัน้  ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม                     
คณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้  
 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม                     

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ            
รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณี
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา            
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนัซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4   
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ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ                 
ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ               
นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น               
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบ ริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน               
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีก าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดังกล่าว เม่ือบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคล
ดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป               
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือ                  
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)              
ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 
1)  ช่ือ - สกุล  : นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

       Name (English)         : Mrs. Suvimol Chrityakierne 

 อายุ :   67 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 2982 

 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ / หุ้นสว่นผู้จดัการ 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน  :  2522 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   -  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

ประสบการณ์ท างาน  :  
  2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอย่ี 
 2553 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ                              บจก. สอบบญัชี  
                                                          ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล    

2553 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ    บมจ. น า้ตาลครบรีุ    
2545 - ปัจจบุนั  กรรมการ                                          บจก. 75 ซี พี อี    
2533 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร                                บจก. ดี ไอ เอ ออดิท    
2522 - ปัจจบุนั  หุ้นสว่นผู้จดัการ                                ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ            
2558 - 2561 กรรมการอิสระ                                  บมจ. ไทยออยล์ 
2550 - 2553  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์    

  2535 - 2547           กรรมการ                                           บจก. ดี ไอ เอ แอนด์  
                                                             แอสโซซิเอทส์   
 

 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน): 
 -เคย-       ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2558 - 2561)  
 

   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ   : 
    -ไมมี่-  
 

การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้อย่างอสิระ   : 

    -ไมมี่-  
 
   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้                                                                                                                                                               

 อีเมล์  :    dia.auditor@gmail.com                   

                                                                                                                                              

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5   
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 

2)  ช่ือ - สกุล : นางสาวสมจนิตนา พลหรัิญรัตน์ 

Name (English)         : Miss Somjintana Pholhiranrat 

 อายุ : 50 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599 

ต าแหน่งปัจจุบัน :  หุ้นสว่นบริษัท 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน  :  2539 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   -   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
ประสบการณ์ท างาน  :  

  2554 - ปัจจบุนั  หุ้นสว่น                       บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   
  2539 - 2553  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ   
 2532 - 2539  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี        บจก. แปลน พบัลิชช่ิง                                    

 
 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) :                                                                                          
         - ไมเ่คย -    
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : 

     - ไมมี่ - 
 

การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้อย่างอสิระ : 

     -ไมมี่ - 
 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com                   

 
 

 

 

 

 

 
46

mailto:dia.auditor@gmail.com


 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 
3) ช่ือ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ ม่ังจติร  

Name (English)         : Miss Suphaphorn  Mangjit 
 

 อายุ : 47 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8125 

ต าแหน่งปัจจุบัน :  หุ้นสว่นบริษัท 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน  :  2538 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  

ประสบการณ์ท างาน  : ผู้สอบบญัชี 
1. บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษัท สามชยัสตีล อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษัท แมนดาริน โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษัท แอลดีซี เดน็ทลั จ ากดั (มหาชน) 
6. บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษัท สยามอีสต์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน): 

       -ไมเ่คย-    
    
   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 

  -ไมมี่-  
 

 การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมมี่-  

   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 
4) ช่ือ - สกุล : นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์  

Name (English)         : Mr. Nopparoek Pissanuwong 

 อายุ : 52 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7764 

ต าแหน่งปัจจุบัน :  หุ้นสว่นอาวโุส 

บริษัท :  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน  :  2535 - ปัจจบุนั 

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

ประสบการณ์ท างาน  :  
  2535 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นอาวโุส/              บจก. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
    วิทยากรและฝึกอบรม    บจก. ดี ไอ เอ ออดิท   
  2533 – 2553 หุ้นสว่น                        ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ  

 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน): 

       -เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2556 – 2557)  
    
   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 

  -ไมมี่-  
 

   การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                               
           -ไมมี่-  

   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com 
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หลักฐานการแสดงสทิธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
1.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตวัจริงท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ 
ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือ หนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง จ านวน 1 ฉบบั 
(ค)  เอกสารตวัจริงท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่หมดอายุ 

โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมส าเนาซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง จ านวน 1 ฉบบั 
 

2.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
 

2.1  กรณีผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก)  เอกสารตัวจริงท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมส าเนา                 

ซึง่ผู้แทนนิติบคุคลลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง จ านวน 1 ฉบบั 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และมีข้อความท่ีแสดงว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุนัน้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล                  

พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และมีข้อความท่ีแสดงว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้  
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น จ านวน 1 ฉบบั 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบคุคลและยงัไมห่มดอาย ุ
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง จ านวน 1 ฉบบั 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ                  
โดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมส าเนาซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง จ านวน 1 ฉบบั 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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3.  ผู้ถือหุ้นซึ่งมไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม กับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็น                  
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือ

โดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ช่ือของผู้แทนนิติบคุคล เง่ือนไข 
ข้อจ ากดั หรืออ านาจในการลงลายมือช่ือหรือการเข้าประชมุ และท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข)  เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน                   
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

 
หมายเหต ุ กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารท่ี 
9 เมษายน 2562 เพ่ือลงทะเบียนลว่งหน้าตามท่ีอยู่ดงันี ้บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
4.  วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกใช้ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550                 
เป็นดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน (ใช้ได้ส าหรับผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั (ใช้ได้ส าหรับผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
 

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9) โดยให้ระบุช่ือ พร้อม
รายละเอียดของบคุคลท่ี ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ   

 ทัง้นี ้   ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวน
ท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  
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5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้  
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

เท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า                         

ร่วมประชมุ และถือวา่คะแนนเสียงสว่นท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นด้วยตามท่ีเสนอในวาระนัน้ๆ 

2. หากผู้ ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีรับไปนบัคะแนน 

 
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                 
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

2. กรณีอ่ืนๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ี
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนด  โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน                     
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 

รายช่ือกรรมการอสิระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง อายุ ที่อยู่ 
การมีส่วนได้

เสียในวาระการ
ประชุมครัง้นี ้

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 

มกราคม 2562) 
1. นายเกษม เวชศิลป์ 
 

-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ  
 
 
 
 

73 เลขท่ี 1027                      
ถ.กรุงเทพ – นนทบรีุ 
แขวงวงศ์สวา่ง 
เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

วาระที่ 8 - 

2. นายมานิต นิธิประทีป  -  กรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

 

63 เลขท่ี 5/2238 หมูท่ี่ 10 
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120               

วาระที่ 8 0.02% 

3. นายฉัตรชัย  ศรีทพิยราษฎร์ 
 
 

-  กรรมการ 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 

49 เลขท่ี 1/44 หมูบ้่าน
สิทธารมย์ รีเจนท์            
ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18           
ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
10240 

วาระที่ 7, 8 
 

- 
 

4. นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ 
 
 

-  กรรมการ 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบ  
-  กรรมการสรรหาและ 
   ก าหนดคา่ตอบแทน  
 

51 เลขท่ี 22/15 หมู่ 8          
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่                     
จ.สงขลา 90110 
 
 

วาระที่ 8 - 
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ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 4   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
      ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
                การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
      ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ  หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว  และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและ                 
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อน
วนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
                ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืน
ทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเหน็สมควร 
 
      ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ            
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 
                หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ  ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
 
      ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมี ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก            
ผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
                ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา              
เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ                 
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
                ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได้มา       
เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
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ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 
 
      ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้ น  1 หุ้ นมีเสียง 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด                  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น              
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
                      (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
                      (ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 
หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั              

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

                      (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
       

ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท              
ในรอบปีท่ีผ่านมา 
                (2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา           

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
                (4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
                (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน             

(6)   กิจการอ่ืนๆ 
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วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1 ผู้ ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถืออยู่  โดยหน่ึงหุ้นถือเป็นหน่ึงเสียง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ                

งดออกเสียง โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยกมือขึน้ 
 หากมีผู้ ถือหุ้นยกมือ ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ลงคะแนนเสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย หรือ

งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีแจกให้ตอนลงทะเบียน  โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือ
หุ้ นท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพ่ือน าไปตรวจนับคะแนนเสียง และส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตร
ลงคะแนน บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้มีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ  

ทัง้นี ้ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ไมว่า่ทา่นจะออกเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ
งดออกเสียง  เพ่ือให้การด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉันท์ตามท่ี ประธานฯ 
เสนอ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนงัสือมอบฉนัทะไว้ก่อนหน้านี ้ ซึง่ในกรณีนี ้
บริษัทได้ท าการบนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน และได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนส าหรับแต่
ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าวจะไม่ได้รับแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้ นนัน้
มอบฉนัทะมาทกุประการ  

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนส าหรับวาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยขอให้ออกเสียง
ลงคะแนนลว่งหน้า และสง่มอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าการบนัทกึคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ 

1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  บริษัทจะท าการบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า
ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ โดยท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียง ไม่เห็น
ด้วย และ งดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (แล้วแตก่รณี) ในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ี
ประชมุทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจ านวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ
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เท่าใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ภายหลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้ประกาศผล
ดงักลา่วสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่บัคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 
3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 
 

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบ  ฉนัทะจาก 
ผู้ลงทนุตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 
3.3 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพที่ไมส่ามารถอ่านผลคะแนนได้ 

 
 ทัง้นี ้บริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ คืนทัง้หมดทกุวาระเม่ือการประชมุเสร็จ
สิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงตอ่ไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
 
4. การแสดงความคดิเหน็หรือสอบถามข้อสงสัย 

 
4.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเหน็หรือสอบถามข้อสงสยัในแต่ละวาระ ขอให้ทา่นยก

มือขึน้ และเม่ือได้รับอนญุาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายงัไมโครโฟนท่ีบริษัทได้จดัเตรียมไว้ ทัง้นี ้บริษัทขอความ
กรุณาให้ท่าน แจ้งช่ือ นามสกลุ และระบวุ่า เป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ จึงแสดง
ความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสยั  เพ่ือให้บริษัทสามารถบนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถาม หรือ 
แสดงความเหน็ในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ท่ีนอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา
อยู ่บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ทา่นเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
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   ข้าพเจ้า  
I/We                                                                                                                                                             
อยู่บ้านเลขท่ี                
Address                  

                
 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม        หุ้น                                                                                                                                                      
holding the total amount of         shares  

หุ้นสามญั               หุ้น   
ordinary share          shares   
หุ้นบริุมสิทธิ        หุ้น   
preferential share                          shares                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สญัชาติ 
Nationality 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

Registration Form 
 

การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
2019 Annual General Shareholders’ Meeting 

 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 

AMA Marine Public Company Limited 
Company Limited 

วนัพฤหสับดี ท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.                        
Thursday, 19 April 2019 at 14.00 hours.   

 
ณ ห้องเลอ โลตสั 1 ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

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

  
ข้าพเจ้า ......................................................................................................................... เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
I/We        shareholder or proxy holder of 
บริษัท อาม่า มารีน  จ ากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  ............................................................................................. 
AMA Marine Public Company Limited of which the identification number 
ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
attend the above mentioned meeting 
 

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
Attachment 10 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General Form) 

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

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

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

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

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

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

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

    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายเกษม เวชศิลป์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ   อายุ 73 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 73 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at           1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800 

หรือ  นายมานิต นิธิประทปี ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 63 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee  Age 63 years 

ที่อยู่               เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at           5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120 

หรือ  นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 49 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 49 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 

หรือ  นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ      อายุ 51 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 51 years 

ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
Enclosure No. 11 
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจ าปี 2562 ในวันพฤหสับดี ที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2019  on Thursday 18 April 2019   at 14.00 hrs. 

 

ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At Le Lotus Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment 

at any date, time and place thereof.    

 
กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 

 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 
 
 
 
หมายเหตุ:   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

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

to several proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้ำพเจ้ำ  สัญชำต ิ  อยู่บ้ำนเลขที่   
I/We  Nationality  Residing at  

ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

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

หุ้นสำมัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

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

    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ   ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ   ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นำยเกษม เวชศิลป์ ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ   อำยุ 73 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 73 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at           1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800 

หรือ  นำยมำนิต นิธิประทปี ต ำแหน่ง กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  อำยุ 63 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 63 years 

ที่อยู่               เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at           5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120 

หรือ  นำยฉัตรชัย ศรีทพิยรำษฎร์ ต ำแหน่ง  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ     อำยุ 49 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 49 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้ำนสิทธำรมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 

หรือ  นำงทพิวรรณ โพธยำภรณ์ ต ำแหน่ง  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ      อำยุ 51 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 51 years 

ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty 
Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 11 
Enclosure No. 11 
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจ ำปี 2562 ในวันพฤหสับดี ที่ 18 เมษำยน 2562  เวลำ 14:00 น. 
for the Year 2019  on Thursday 18 April 2019   at 14.00 hrs. 

ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

at Le Lotus Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at 

any date, time and place thereof.       

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

วำระที่ 1    พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษำยน 2561 
Agenda No. 1         To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2018 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2    รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและรำยงำนประจ ำปี 2561 
Agenda No. 2         To acknowledge the Company’s operating results and 2018 Annual Report 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3   พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 

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

Period ended 31 December 2018 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4    พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยปันผล ประจ ำปี 2561 และกำรจัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2018 and the Appropriation of Legal Reserve  

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 5   พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจ ำปี 2560 
Agenda No. 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital remained after stock dividend allocation of the 

Year 2017 

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

 

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 6    พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 
Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the decrease of the 

registered capital 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 7    พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
Agenda No. 7 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation 

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

 

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

 

  กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด  
  Appointing the whole nominated candidates 

  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
 Appointing an individual nominated candidate  

7.1 นำยฉัตรชัย ศรีทพิยรำษฏร์ 
 Mr. Chatchai Srithippayaraj 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

7.2 นำยพศิำล รัชกจิประกำร 
 Mr. Pisan Ratchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

7.3 นำงสำวภคัจริำ รัชกจิประกำร 
 Ms. Pakjira Ratchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 8    พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ประจ ำปี 2562 
Agenda No. 8 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2019 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9   พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2019 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

 

 

63



 
 

วำระที่ 10   พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 10 To consider other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน

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

voting as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีกำรพจิำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

    

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 

right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจกำรใดที่ ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ

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

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

 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

 

 

 

หมำยเหตุ:     1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
Remarks             แบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

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

shares to several proxies for splitting votes. 
2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

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

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจ ำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 
may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited 

 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษำยน 2562 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิส              
โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภเิษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Thursday 18 April 2019 at 2  p.m. at Le Lotus Room, 2/F, 

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

place thereof.    
 

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

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2562 (ต่อ)  
Agenda No.  Re:  To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 

for the year 2019 (continued) 
 

ช่ือกรรมกำร .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมกำร  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมกำร .......................................................................................................... 
Director’s name 

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

 

 
 

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

 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า    ส านักงานตัง้อยู่เลขที่   
I/We  Residing at  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as a Custodian for   

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น 
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

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

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

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

(2)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายเกษม เวชศิลป์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ   อายุ 73 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 73 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at           1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800 

หรือ  นายมานิต นิธิประทปี ต าแหน่ง กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 63 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee  Age 63 years 

ที่อยู่               เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at           5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120 

หรือ  นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 49 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 49 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 

หรือ  นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ      อายุ 51 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 51 years 

ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
Enclosure No. 11 
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจ าปี 2562 ในวันพฤหสับดี ที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2019  on Thursday 18 April 2019   at 14.00 hrs. 
 

ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

at Le Lotus Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at 

any date, time and place thereof.       

 

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

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows: 

  หุ้นสามัญ  หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 
 ordinary share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

  หุ้นบุริมสิทธ ิ - หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง 
 preference share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2561 
Agenda No. 1         To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2018 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2561 
Agenda No. 2         To acknowledge the Company’s operating results and 2018 Annual Report 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2561 

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

Period ended 31 December 2018 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2018 and the Appropriation of Legal Reserve 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจ าปี 2560 
Agenda No. 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital remained after stock dividend allocation of the 

Year 2017 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the decrease of the 

registered capital

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
Appointing the whole nominated candidates 

    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointing an individual nominated candidate 

7.1 นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฏร์ 
Mr. Chatchai Srithippayaraj 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

7.2 นายพศิาล รัชกจิประการ 
Mr. Pisan Ratchakitprakarn 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

7.3 นางสาวภคัจริา รัชกจิประการ 
Ms. Pakjira Ratchakitprakarn 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2562 
Agenda No. 8 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2019 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2019 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 10 To consider other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

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

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

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

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

a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 

right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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

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

 
ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
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หมายเหตุ 
Remarks 

 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 

proxies for splitting votes. 

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 

Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิส
โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Thursday 18 April 2019 at 2  p.m. at Le Lotus Room, 2/F, 

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

place thereof.   

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

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

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่……………………………เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2562 (ต่อ) 
Agenda No. Re:  To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 

for the year 2019 (continued)

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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กรุณาสง่ 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 
สว่นงานเลขานกุารบริษัทฯ 
เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ 
ห้องเลขท่ี TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

พบัตามรอยปรุ 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
ติดแสตมป์

3 บาท 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
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เรียน   ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท   อาม่ า  มารีน  จ ากัด  (มหาชน) ขอเรียนให้ท่ านทราบว่า   ในกรณี ท่ีท่ านผู้ ถือหุ้ น                                    
มีความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทท่ีเป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์  
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านลา่ง และสง่กลบัมายงับริษัท เพ่ือท่ีบริษัทจะได้จดัสง่รายงานประจ าปีให้ทา่นตอ่ไป 

ช่ือผู้ ถือหุ้น      

ท่ีอยู ่

โทรศพัท์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
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AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 
33/4 The 9th Towers, Tower A,  

33rd Floor, Room #TNA02,Rama 9 Rd.,  
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand  

Tel. +66 2001 2801 
Fax. +66 2001 2800 

E-mail: ir@amamarine.co.th 
Webside:   www.amamarine.co.th 
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