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เลขท่ี CS/AMA012/2563 
  

วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน)  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (ประกอบการ

พิจารณาวาระที่ 1) 
2. รายงานประจ าปี 2562 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 
2 และ 3) แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดน ามาในวันท่ีประชุม) 

3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 
4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระ

ที ่5) 
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  (ประกอบการ

พิจารณาวาระที่ 6) 
6. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระ 

ที ่8) 
7. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
9. ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
11. แผนที่ของสถานท่ีประชุม 
12. หนังสือมอบฉันทะ 
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าป ี2562 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 

ได้มีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 
  



 

ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท  ตั้งแต่วันที่  
30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และ 
ไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยบริษัท
ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ              
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2562 
 
คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



 

บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน) ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่ง
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

สินทรัพย์รวม  3,397,041,075.27 

หนี้สินรวม 1,328,974,297.16 

รายได้รวม 1,899,707,206.98 

ก าไรสุทธิ 180,520,437.07 

ก าไรต่อหุ้น 0.35 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 22  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 ก าหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้ 



 

 
(1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  
(2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
(4) บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียนของบริษัท  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ                 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ดังนี ้

 
(1) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ 

ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก าไรของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้ งสิ้น 
103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยเงินปันผลระหว่าง
กาลดังกล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 และก าไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2563 จึงได้มีมติ
อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  
 
 (2) งดการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 
 
คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ : 

วาระนี้จะต้องไดร้ับอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดไว้ว่าใน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีน้ีมีกรรมการครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ดังนี ้

 

1. นายเกษม   เวชศิลป ์  กรรมการอิสระ 
2. นายมานิต   นิธิประทีป กรรมการอิสระ 
3. นายรังสรรค์  พวงปราง  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 



 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :  
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวม

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม
ด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม  ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล  จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 
นายเกษม เวชศิลป์ นายมานิต นิธิประทีป นายรังสรรค์ พวงปราง และนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ส าหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียใน
วาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

1. นายเกษม   เวชศิลป ์  กรรมการอิสระ 
2. นายมานิต   นิธิประทีป กรรมการอิสระ 
3. นายรังสรรค์  พวงปราง  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

 
โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากน้ี นายเกษม เวชศิลป ์และนายมานิต นิธิประทีป ซึ่งได้รับ 
การเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

จากการที่ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติ 
การลาออก และเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุณณานนท์ แทนที่ แต่เนื่องจากวาระของกรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือ 



 

น้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถท าได้ จึงต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนท่ีดังนี ้

 
กรรมการเข้าใหม่   นางมาลินี สัมบุณณานนท์  กรรมการอิสระ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของนางมาลินี สัมบุณณานนท์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงมีมติเห็นสมควรให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ  
นางมาลินี สัมบุณณานนท์ แทนนางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ทีไ่ด้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากวาระของกรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่ต้องให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (ส าหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าเห็นสมควรเสนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุณณานนท์ แทน
กรรมการที่ลาออก 
 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าเบี้ยประชุม และค่าบ าเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2562 รวม 3,635,400 บาท (สามล้านหก
แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท) 
  



 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :  
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับ 
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติ
เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดย
แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบ าเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมก าหนดจ่ายเท่ากับปี 2562 ดังนี ้

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบรหิาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2,500 2,500 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี

- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น  

 
คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้จะต้องไดร้ับอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
  



 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ก าหนดให ้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้
ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้ จากบริษัท  
สอบบัญช ีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทด้วย (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

 
1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที ่2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน งบการเงิน

ของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ป ี2558 – 2562) หรือ 
2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือ

ช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน 

งบการเงินของบริษัท) หรือ 
 

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่  
ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 จ านวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยมีจ านวน 570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 และ 2563 มีดังนี ้

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอื่น (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 1,140,000 1,140,000 110,000 110,000 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 470,000 570,000 - - 

รวม 1,610,000 1,710,000 110,000 110,000 

 
 
 
 



 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั :  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น  
 
คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ :  

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและ 

ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ 

กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านน าแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย 

 
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท 

เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและ 
ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ส าหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัท ช้ีแจงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอในครั้ง

นี ้กรุณาส่งค าถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การส่งค าถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  และจัดส่งทางอีเมล์ : ir@amamarine.co.th หรือทางโทรสาร  :                              
02 001 2800 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ช้ันที ่
33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขท่ี TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

นายเกษม เวชศิลป ์
ประธานกรรมการ 



 

 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________ 

 
วัน เวลา และสถานที ่  บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อ           

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล  
เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. คณุเกษม เวชศิลป์ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษัิท 
2. คณุมานิต นิธิประทีป ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. คณุฉตัรชยั ศรทีิพยราษฎร ์ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

      และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
4. คณุทิพวรรณ โพธยาภรณ ์ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

      และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. คณุพิศาล รชักิจประการ  ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการสรรหาและ 

  ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการ 
  ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

6. คณุชศูกัดิ ์ภชูชัวนิชกลุ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
  ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

7. คณุภคัจิรา รชักิจประการ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร  และกรรมการผูม้ีอ  านาจ 
  ลงนาม 

8. คณุรงัสรรค ์ พวงปราง ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร  และกรรมการผูม้ีอ  านาจ 
  ลงนาม 

9. คณุชยัวฒัน ์ เลศิวนารนิทร ์ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ 
10. คณุศกัดิช์ยั  รชักิจประการ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและ 

  การเงิน 

 

บรษัิทมีกรรมการทัง้หมด 10 คน กรรมการเขา้รว่มประชมุครบทัง้จ านวน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

1. นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ         เลขานกุารบรษัิท 
 



 
 
   
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. นางภทัรสภุางค ์ เฉลมินนท ์ บรษัิท เอเบิล แอนด ์พรมิพต์นั จ ากดั 
2. นางสาวภชัฎา  หมื่นทอง บรษัิท เอเบิล แอนด ์พรมิพต์นั จ ากดั 

 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  

  
1. นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
2. นางสาวระวีวรรณ  ช่ืนชม บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดม้อบหมายใหน้างสาว 
สติางศุ ์ ผาณิตพจมาน เป็นผูช้่วยประธานฯ ในการด าเนินการประชมุ 

 
 นางสาวสติางศุ ์ ผาณิตพจมาน กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ย

ตนเองจ านวน 37 ราย ถือหุน้รวมกันเท่ากบั 1,229,704 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้จ านวน 69 ราย ถือหุน้รวมกนั
เท่ากบั 356,664,751 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง และโดยการรบัมอบฉันทะทัง้สิน้ 106 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด 
357,894,455 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 69.1027 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิท  
 

จากนัน้ไดชี้แ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1 ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถืออยู ่ โดยหนึง่หุน้ถือเป็นหนึง่เสยีง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ 

งดออกเสยีง โดยขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ดงักลา่วยกมือขึน้ 
 หากมีผูถื้อหุน้ยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ท่านนัน้ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหรอืงด

ออกเสียงในบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่แจกใหต้อนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ี 
ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงเพื่อน าไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือและไม่ไดส้ง่บตัรลงคะแนน บรษัิท
จะถือวา่ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้มีมติอนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอ  

ทัง้นี ้ยกเวน้การออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 7 เรือ่ง พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
บริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระ เจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือเลย  บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมตัิเป็นเอกฉันทต์ามที่ประธานฯ 
เสนอ เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะไวก้่อนหนา้นี ้ ซึ่งในกรณีนี ้
บรษัิทไดท้ าการบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไวเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 



 
 
   

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน และไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนส าหรบัแตล่ะ
วาระเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะดงักลา่วจะไมไ่ดร้บัแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นัน้มอบ
ฉนัทะมาทกุประการ  

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่รว่ม
ประชุมจนแลว้เสร็จ บริษัทขอความร่วมมือใหท้่านส่งบัตรลงคะแนนส าหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอใหอ้อกเสียง
ลงคะแนนลว่งหนา้ และสง่มอบแก่เจา้หนา้ที่เพื่อท าการบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน และใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ บรษัิทจะท าการบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนไวล้ว่งหนา้ตามที่
ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชมุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บั
มอบฉนัทะ โดยที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงไม่เห็น
ดว้ยและงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ /หรือ มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน (แลว้แตก่รณี) ในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุม
ทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ว่าเป็นจ านวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าใด 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ภายหลงัจากที่เจา้หนา้ที่ของบริษัทไดป้ระกาศผลดงักลา่ว
สิน้สดุลงแลว้ บรษัิทจะไมน่บัคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 
 
3. กรณีที่ถอืเป็นบตัรเสีย ได้แก ่
 

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะจาก 
ผูล้งทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.2 การแกไ้ขหรอืขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบั 
3.3 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุดและอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได ้
 
ทัง้นี ้บรษัิทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงของทา่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะคืนทัง้หมดทกุวาระเมื่อการประชมุเสร็จสิน้ 

เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 
 

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 
 

4.1 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัในแตล่ะวาระ ขอใหท้า่นยก
มือขึน้ และเมื่อไดร้บัอนุญาตจากประธานฯ แลว้ ขอใหท้่านเดินมายงัไมโครโฟนที่บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้ทัง้นี ้ บริษัทขอความ
กรุณาใหท้า่นแจง้ช่ือ นามสกลุ และระบวุา่ เป็นผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้จึงแสดงความ
คิดเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสยั เพื่อใหบ้รษัิทสามารถบนัทกึรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 



 
 
   

4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัย ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถาม                   
หรอืแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ                                

4.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสยัที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่
บรษัิทใครข่อความกรุณาใหท้า่นเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรอืในช่วงทา้ยของการประชมุ 
 

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 
14 วนันบัแตว่นัประชมุ (หรอืภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562) 

 
ในการประชุมครัง้นี ้นายสายเพ็ชร ลกูรตัน ์ตวัแทนจากผูถื้อหุน้ ผูท้ี่มาประชุมดว้ยตนเอง และนายณภทัร แสงอุทยั

วณิชกลุ ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท เอเบิล แอนด ์พรมิตนั จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง โดยประธาน
ฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนน  

 
จากนัน้ ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2561 
 

ประธานฯ ไดร้ายงานขอ้เท็จจรงิและเหตผุลใหท้ี่ประชมุทราบวา่ บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2561 โดยบรษัิทไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รบัรอง  

 
  ประธานไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่   
 
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2561 
  
 ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม

เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           111  ราย รวมเป็นจ านวน    358,462,139  หุ้น 
เห็นดว้ย  358,462,139 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

  หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 5 ราย ถอืหุน้รวม 567,684 หุน้ 
 



 
 
   
 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2561 
 

        ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายพิศาล รชักิจประการ ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุ โดยนายพิศาล รชักิจประการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษัิท 
ประจ าปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้
นีแ้ลว้  
 นายพิศาล รชักิจประการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 และโครงการแนวรว่มปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2561 
 

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ  
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายไดเ้พิ่มขึน้ 189.94 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.30 จากปีก่อน

หนา้ อยา่งไรก็ตาม ตน้ทนุน า้มนัซึง่เป็นตน้ทนุหลกัในการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ไดป้รบัสงูขึน้ สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบรษัิทลดลง 
113.32  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.30 จากปีก่อนหนา้ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนของราคาน า้มนัปาลม์ 
รวมถึงความผนัผวนของราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก บรษัิทจึงชะลอแผนการซือ้เรอืบรรทกุน า้มนั โดยซือ้เรอืบรรทกุน า้มนัเพิ่ม 1 
ล า จากแผน 2 ล า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณความตอ้งการขนสง่สนิคา้  

 
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ  
บรษัิท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส ์จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) มีรายไดเ้พิ่มขึน้ 83.39 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.70 จากปีก่อน

หนา้ ผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้นีส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและปรมิาณความตอ้งการในการขนสง่น า้มนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ โดยในปี 2561 
มีปริมาณการขนส่งน า้มนัรวม 1,275.64 ลา้นลิตร เพิ่มขึน้ 148.90 ลา้นลิตร หรือรอ้ยละ 13.13 จากปีก่อนหนา้ นอกจากนี ้
บริษัทย่อยยงัสามารถบริหารจดัการกองรถบรรทกุขนสง่น า้มนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบริษัท
ยอ่ยเพิ่มขึน้ 17.06 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.87 จากปีก่อนหนา้ 
 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

 บรษัิทใชส้กลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ เป็นสกลุเงินในการด าเนินธุรกิจเดินเรือ และใชส้กลุเงินบาทเป็นสกุลเงินในการ
น าเสนองบการเงิน ดงันัน้ การเคลื่อนไหวของคา่เงินบาทจึงสง่ผลต่อผลประกอบการของบรษัิท ทัง้นี ้ในปี 2561 
อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทเทียบกบัดอลลารส์หรฐัฯ อยู่ที่ 32.31 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ แข็งค่าขึน้จากปี 
2560 รอ้ยละ 4.80 โดยมีปัจจยัส าคญัมาจากความกงัวลของนกัลงทนุตอ่ปัจจยัเสี่ยงตา่งๆ อาทิ สงครามการคา้
ระหว่างสหรฐัฯและจีน การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและสหรฐัฯ รวมถึงความผนัผวนของตลาดหุน้ในประเทศ
พฒันาแลว้ จึงมีการโยกยา้ยเงินมาอยูใ่นตลาดเกิดใหมม่ากขึน้  

 การเปลี่ยนแปลงราคาน า้มนัดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากตน้ทนุ
น า้มันเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้า  โดยในปี 2561 ราคาน า้มันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 71.34 
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.82 จากราคาเฉลี่ยในปี 2560 ราคาน า้มนัที่ปรบัสงูขึน้นี ้เป็นผล
จากความกงัวลว่าปริมาณการส่งออกน า้มนัของอิหร่านจะลดลงหลงัจากมาตรการคว ่าบาตรของสหรฐัฯมีผล
บังคับใช้ ปริมาณการผลิตน า้มันของสหรฐัฯ ที่มีจ ากัด และความไม่แน่นอนในการผลิตน า้มันในลิเบี ยและ
เวเนซุเอลา 



 
 
   

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 

ส าหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption or CAC) บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  ซึ่งในขณะ
นีบ้ริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแบบประเมิน Self-evaluation tool for countering bribery เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อ
รบัรองในการเป็นสมาชิก  บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องการต่อตา้นการทุจริต และไดส้่งบุคลากรเขา้อบรมในเรื่อง
ดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ   

 
ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติใหแ้ก่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และมีจริยธรรม  ภายใตห้ลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

 
จากนัน้ นายพิศาล รชักิจประการ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ

นีห้รอืไม ่
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น 
 

  ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติที่ประชมุ
รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2561 ตามที่รายงาน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศักดิ์ชัย รชักิจประการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ตอ่ที่ประชมุ  
 
  นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพนัธ ์2562 ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่ผูส้อบบญัชีน าเสนอแลว้ และมีความเห็นวา่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงไดม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
สนิทรพัยร์วม 3,667,297,936.62 
หนีส้นิรวม 1,612,769,593.52 
รายไดร้วม 1,773,973,839.24 
ก าไรสทุธิ 89,522,438.23 
ก าไรตอ่หุน้ 0.17 



 
 
   
  นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ไดพ้ิจารณางบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแลว้ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม                
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ของบรษัิทท่ีผูส้อบบญัชีของบรษัิทไดต้รวจสอบและรบัรอง และผา่นการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  
 
  จากนัน้ นายศกัดิช์ยั รชักิจประการ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีห้รอืไม ่   
 
  เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุของบรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           114  ราย รวมเป็นจ านวน    358,464,019  หุ้น 
เห็นดว้ย  358,464,019 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 3 ราย ถอืหุน้รวม 1,880 หุน้ 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย  
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศกัดิ์ชยั รชักิจประการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็น           
ผูชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายตอ่ที่ประชมุ 

 
  นายศกัดิช์ยั รชักิจประการ ไดชี้แ้จงบรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 25 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี)  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต  
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษัิท โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ทีว่า่บรษัิทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อ
หุน้ตามที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร  



 
 
   
  นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ขอ้ 38 และ ขอ้ 40 ไดก้ าหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

(1) หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ 
กนั 

(2) การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  
(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
(4) บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
 
 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2562 เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ดงันี ้
 

(1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของปี 2561 ในอัตราหุน้ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
จ านวน 517,916,773 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จ านวน 51,791,677.30 (หา้สบิเอ็ดลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นหนึ่ง
พนัหกรอ้ยเจ็ดสบิเจ็ดบาทสามสบิสตางค)์  
ทัง้นี ้เงินปันผลที่จ่ายจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยเงินปันผลจะจ่ายรวมเทา่กบั 0.10 
บาทต่อหุน้ (สิบสตางค)์ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 125.87 ของก าไรสทุธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบรษัิทท่ีก าหนดไวท้ี่ไมต่  ่ากวา่อตัรารอ้ยละ 25  
 
ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมาดงันี ้

 

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 านวนหุน้  431,600,000 517,916,773 431,600,000 517,916,773 

3.  รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 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% 

 
  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายช่ือปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2562 
 
 ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ                 
ผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 ก่อน 
 



 
 
   

(2) บริษัทไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,734,000 บาท (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พนับาท) คิดเป็น
อตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้  

   

  จากนัน้ นายศกัดิช์ยั รชักิจประการ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีห้รอืไม ่   
 

  เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2561 และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และการจัดสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           117  ราย รวมเป็นจ านวน    371,092,699  หุ้น 
เห็นดว้ย  371,092,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 3 ราย ถอืหุน้รวม 12,628,680 หุน้ 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจ าปี 2560 
 
  ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่จากการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2562 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุน้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท 
โดยการตัดหุน้สามัญจ านวน 3,227 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุน้ปันผล 
ประจ าปี 2560 จ านวน 86,320,000 หุน้ โดยเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ 
   

  จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 
 
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิท ซึง่เป็นสว่นท่ีเหลอืจากการจดัสรรเป็นหุน้ปันผล ประจ าปี 2560 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



 
 
   
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท 

เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจ านวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ซ่ึงเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           118   ราย  รวมเป็นจ านวน          371,092,767  หุ้น 
เห็นดว้ย  371,092,767 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ถอืหุน้รวม 68 หุน้ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเสนออนมุตัิลดทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
บริษัทเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผูจ้ัดการมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการต่างๆ  
ที่จ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์รวมทัง้ มีอ านาจในการด าเนินการแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า เพื่อใ ห้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนเป็นดงันี ้

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 258,958,386.50 บาท (สองรอ้ยหา้สิบแปดลา้นเกา้แสนหา้หมื่นแปดพนั

สามรอ้ยแปดสบิหกบาท หา้สบิสตางค)์ 
 แบง่ออกเป็น 517,916,773 หุน้ (หา้รอ้ยสิบเจ็ดลา้นเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ด

รอ้ยเจ็ดสบิสามหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 
โดยแบง่ออกเป็น: 
 

  

 หุน้สามญั 517,916,773 หุน้ (หา้รอ้ยสิบเจ็ดลา้นเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ด
รอ้ยเจ็ดสบิสามหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ ไมม่ี (-)” 
 
จากนัน้ ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รอืไม่ 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 



 
 
   
 ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม          119  ราย รวมเป็นจ านวน    371,093,967  หุ้น 
เห็นดว้ย  371,093,967 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ถอืหุน้รวม 1,200 หุน้ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็น 
ผูชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
 
  นายมานิต นิธิประทีป ไดชี้แ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนน
เสียงไดอ้ยา่งเป็นอิสระ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้สามทา่น มีความประสงคท์ี่จะรออยูน่อกหอ้งประชมุ และเมื่อ
กรรมการทัง้สามท่านไดอ้อกจากหอ้งประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงไดร้ายงาน ว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 ก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
และกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บั
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25262 ไดใ้ช้
วิธีการจบัสลากเลอืกกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ประจ าปี 2562 มีดงันี ้  

1. นายฉตัรชยั   ศรทีิพยราษฏร ์ กรรมการอิสระ 

2. นายพิศาล  รชักิจประการ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  

3. นางสาวภคัจิรา รชักิจประการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
   
  นอกจากนี ้ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หา้มมิใหก้รรมการของบริษัท
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิท รวมทัง้เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับบริษัท เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนมีมติแตง่ตัง้  
  ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2562 โดยไม่
รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรไดร้ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดย



 
 
   
พิจารณาจากหลกัเกณฑส์ าคญัตา่งๆ เช่น การไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหา้มในการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตามพระราชบญัญตัิ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์และความเหมาะสม
ดา้นความหลากหลายของคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงาน 
และผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษัท
เสนอตอ่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระไดแ้ก่ นายฉตัรชยั ศรทีิพยราษฏร ์ นายพิศาล 
รชักิจประการ และนางสาวภคัจิรา รชักิจประการ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม  ทัง้นี ้ขอ้มูลของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชุมซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 
  นอกจากนี ้นายมานิต นิธิประทีป ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า กรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีก
ทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ์สามารถอทุิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชนส์งูสดุ
แก่บริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี ้นายฉตัรชยั ศรีทิพย
ราษฎร ์ซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ ไดใ้หค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและปฏิบตัิหนา้ที่โดยยึด
มั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุราย  
  บริษัทไดเ้ปิดช่องทางใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทลว่งหนา้ ตัง้แตว่นัท่ี 
28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทางเว็ปไซตบ์ริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 
  จากนัน้ นายมานิต นิธิประทีป ไดถ้ามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
หรอืไม ่
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น นายมานิต นิธิประทีป จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยขอใหล้งมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 ในการนี ้นายมานิต นิธิประทีป ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระ และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอ 
โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 1.  นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร ์ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           120  ราย รวมเป็นจ านวน    371,094,008  หุ้น 
เห็นดว้ย  371,091,608 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9997 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

บัตรเสีย 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0003 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ถอืหุน้รวม 41 หุน้ 



 
 
   
 2.  นายพิศาล  รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           120  ราย รวมเป็นจ านวน    371,094,008  หุ้น 
เห็นดว้ย  357,586,948 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9701 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย 107,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0299 

 
3.  นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           120  ราย รวมเป็นจ านวน    371,094,008  หุ้น 
เห็นดว้ย  370,688,148 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8910 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

บัตรเสีย 404,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1090 
     

   หมายเหต ุ  กรรมการทีม่ีส่วนไดเ้สยีในวาระนี ้ไดแ้ก่ นายพศิาล รชักิจประการ และ นางสาวภคัจิรา รชักิจประการ มิไดอ้อก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

   
  จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการทัง้สามทา่นกลบัเขา้สูห่อ้งประชมุ 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2562 
 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็น
ผูชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ 
 

         นายมานิต นิธิประทีป ไดชี้แ้จงว่า ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ี
ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท  
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2562 ไดพ้ิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยง
ค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาด
ใกลเ้คียงกัน และมีมติเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติเห็นชอบตาม



 
 
   
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน คา่
เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุมีดงันี ้
 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบรษัิท   
- ประธานกรรมการบรษัิท 50,000 5,000 
- กรรมการบรษัิท 15,000 5,000 

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

คณะกรรมการบรหิาร   
- ประธานกรรมการบรหิาร 30,000 2,500 
- กรรมการบรหิาร 5,000 2,500 

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

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ เนือ่งจากเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยเงินเดือนและเบีย้
ประชมุจ านวน 3,461,000 บาท (สามลา้นสีแ่สนหกหมื่นหนึง่พนับาทถว้น) ดงันี ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      
    

   จากนัน้ นายมานิต นิธิประทีป ไดถ้ามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
หรอืไม ่
 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ และคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2562 
 

  ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หมายเหต ุ กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีทัง้ 6 ท่านไดแ้ก่ นายมานติ นธิิประทปี  นายชูศกัดิ ์ภูชชัวนชิกลุ  นายพศิาล รชักจิประการ  

นางสาวภคัจิรา รชักจิประการ นายรงัสรรค ์พวงปราง และนายชยัวฒัน ์เลศิวนารนิทร ์มไิดอ้อกเสยีงลงคะแนนใน
วาระนี ้

 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           121  ราย รวมเป็นจ านวน    371,094,128  หุ้น 
เห็นดว้ย  357,076,128 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9983 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  6,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ถอืหุน้รวม 120 หุน้ 



 
 
   
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
     ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางทิพวรรณ โพธยาภรณ ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ 
 
         นางทิพวรรณ โพธยาภรณ ์ไดชี้แ้จงว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 
121 และขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 32 ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
อาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง
ไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2562 ไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชี ประจ าปี 2562 โดยเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2562 รวมทัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดว้ย  
 

1)    นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์    ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน           
งบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2558 – 2561) 
หรอื 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขที่ 5599 (ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีซึ่งลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบรษัิท) หรอื 

3)    นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร ผูส้อบบญัชีอนญุาต เลขที่ 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีซึ่งลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบรษัิท) หรอื 

4)  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์           ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือใน                   
งบการเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556 – 2557) 

                     
โดยนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2561 และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ 

ในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส้่วนเสีย  
กบับรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีปรากฏในสิง่ที่สง่
มาดว้ยแนบทา้ยหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

 
ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,140,000 บาทเทา่กบัปีที่ผา่นมา ในขณะท่ีคา่สอบบญัชีบรษัิท

ยอ่ยมีจ านวน 470,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 30,000 บาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.78  
 
 
 
 



 
 
   

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และ 2562 มีดังนี้ 
 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอืน่ (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
  บรษัิท อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 1,140,000  1,140,000  110,000 110,000 
  บรษัิท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส ์จ ากดั    440,000  470,000  - - 

รวม 1,580,000  1,610,000  110,000 110,000 
หมายเหตุ  ค่าใชจ่้ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบดว้ย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พกั  
(ในกรณทีีต่อ้งเดนิทางไปพกัคา้งคนืหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

 
 จากนัน้ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ ์ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม หรอืมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
นีห้รอืไม ่
 
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 
 
 ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทน

แก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม           122  ราย รวมเป็นจ านวน    371,094,248  หุ้น 
เห็นดว้ย  371,094,248 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ถอืหุน้รวม 120 หุน้ 

 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ไมม่ีวาระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
 

ประธานฯ ไดถ้ามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืมคีวามเห็นอื่นใดหรอืไม่  ซึง่มีผูถื้อหุน้มาดว้ย
ตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะตอ่ที่ประชมุดงันี ้

 
 



 
 
   
นางทพิวรรณ ์ตระการวิจติร เป็นผูม้อบฉนัทะของนายวิชิต ตระการวจิิตร สอบถามวา่ 

ในปีที่ ผ่านมาผลการด าเนินงานไม่ค่อยดี อันเน่ืองมาจากราคาน ้ามันที่แพง และอัตรา
แลกเปลี่ยน อยากทราบว่าคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีนโยบายที่จะท าให้ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทดีขึน้ยงัไง 

   

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลกัของบรษัิทเป็นธุรกิจการใหบ้รกิารขนสง่ทางเรอืระหวา่งประเทศ มีสดัสว่นรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 
75% และมีหลายปัจจยัที่เป็นปัจจยัภายนอก ซึ่งปัจจยับางอย่างไม่สามารถควบคมุได ้ในขณะที่ปัจจยั 
บางอย่างสามารถควบคมุได ้ตวัที่ควบคมุไม่ไดอ้าทิ เช่น ราคาน า้มนัเชือ้เพลิง ที่มีความผนัผวนสงู ซึ่ง
บริษัทอาจจะสามารถซือ้น า้มนัลว่งหนา้ไว ้เพื่อใหส้ะทอ้นตน้ทนุของบริษัท ณ เวลาที่บริษัทเสนออตัรา
คา่บรรทกุ 

 ในปี 2539 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทก่อตัง้เพื่อใหบ้ริการขนส่งทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทไม่เคยซือ้น า้มัน
ลว่งหนา้ โดยจะปลอ่ยใหส้ะทอ้นตามราคาตลาด ซึง่จะเป็นช่วง 3-6 เดือน แลว้แตส่ญัญานัน้ๆ  

 แต่ในปัจจุบนั ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีประชุมกนัทกุ
เดือน จะคอยพิจารณาถึงปัจจยัที่เราควบคมุไม่ไดใ้นแง่ของราคา แต่สามารถควบคมุได้ในดา้นตน้ทนุ  
ในปี 2561 ในช่วงไตรมาสที่ 2-4 เรามีการพิจารณาซือ้น า้มนัลว่งหนา้ไวบ้างสว่น ซึง่ถา้ดจูากการผนัผวน
ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงแลว้ สมมุติว่า เราซือ้น า้มนัล่วงหนา้ และไปอย่างถูกทิศทาง เพราะคาดว่า
น า้มนัจะแพงขึน้ แลว้ปรากฏวา่ราคาน า้มนัแพงขึน้ ถือเราวา่เราตดัสนิใจถกู ซึง่จะตอบโจทยว์า่บรษัิทจะ
มีความสามารถในการท าก าไรขัน้ตน้เท่าไหร ่เพราะราคาค่าบรรทกุถกูก าหนดไวแ้ลว้ แต่ ในทางตรงกนั
ขา้ม หากผิดทางที่เราคาดว่าราคาน า้มนัจะขึน้ แต่ราคาน า้มนัลง อตัราค่าบรรทกุใน SPOT Grade จะ
ลดลง ซึ่งเราจะมีสัญญาบางส่วนเป็นระยะสัน้กว่า เหมือนใน SPOT: Cargo วิ่งเป็นเที่ยวต่อเที่ยว 
เพราะฉะนัน้บรษัิทพยายามท าทกุทางที่จะพยายามควบคมุความเสีย่งที่เกิดจากความผนัผวนของราคา
น า้มนั 

 ในสว่นของอตัราแลกเปลีย่นนัน้ รายไดห้ลกัของบรษัิท (“AMA”) ประมาณ 75% สว่นบรษัิทยอ่ยซึง่ขนสง่
น า้มันทางรถภายในประเทศ (“AMAL) ประมาณ 25% โดย AMA มีรายได ้100% เป็นเงิน USD ซึ่ง
ปัจจุบนั AMA มีค่าใชจ้่ายที่เป็นเงิน USD 60% แต่ในปีนีเ้รามีความพยายามที่จะลดความเสีย่งในอตัรา
แลกเปลี่ยน โดยหนึ่งในวิธีนัน้ คือการปรบัคา่จา้งพนกังานประจ าเรือซึง่เป็นคนไทยทัง้หมด โดยจ่ายเป็น
เป็นเงิน USD ซึ่งจะยุติธรรมกับทัง้สองฝ่าย ซึ่งเดิม Natural Hedge ของ AMA อยู่ที่ 60% เราคาดว่า
ค่าจา้งของพนกังานเรืออยู่ที่ 13% เพราฉะนัน้อนาคตอนัใกล ้Natural Hedge ของเราจะอยู่ที่มากกว่า 
70% สว่น 30% ที่เหลอื บรษัิทจะหาวิธีในการบรหิารจดัการตอ่ไป 

 จากค าถามที่วา่ AMA จะท าก าไรกลบัไปเหมือนเดิมเมื่อไหร ่ยงัไม่สามารถใหค้  าตอบได ้แต่โดยวฏัจกัร
ของธุรกิจเรอืมีขึน้มีลง โดยที่ผา่นมาในปี 2560 บรษัิทท าก าไรได ้253 ลา้นบาท โดยในปี 2561 ลดลงมา
เป็น 90 ลา้นบาท ซึง่ลดลงมาคอ่นขา้งเยอะ ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการผนัผวนของราคาน า้มนั และตน้ทนุ
ที่สงูขึน้ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมยงัมั่นใจว่า AMA จะเติบโตแบบ Inorganic และยงัมีความสามารถ
ในการท าก าไรไดอ้ยู ่ซึ่งจะพยายามท าใหด้ีที่สดุ โดยตลาดของ AMA เกือบจะครอบคลมุทวีปเอเชียกวา่ 
60% ซึง่เป็นพืน้ท่ีของผูบ้รโิภคปาลม์อนัดบั 1 อยา่งอินเดีย จีน และบงัคลาเทศ ตลาดในภมูิภาคเสน้ทาง
เดินเรอืของเรา ยงัมีความตอ้งการใชบ้รกิารขนสง่ทางเรอือยู ่เพราะเป็นการขนสง่ที่ประหยดัที่สดุ  



 
 
   
 สว่นธุรกิจการขนสง่ทางรถ การผนัผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ และอตัราแลกเปลีย่นไม่ไดม้ีผลกระทบ

อตัราคา่บรรทกุของรถถกูก าหนดโดยแปรผนัไปกบัราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ เพราะฉะนัน้บรษัิทมีหนา้ที่อยา่ง
เดียวในการบริหารจดัการ ท าให ้Utilization Rate ของรถสงูขึน้ ซึ่งตอนนี ้AMALท าก าไรไดด้ีขึน้ เพราะ
สามารถลดเวลาในการจอดรอนอ้ยลง อีกทัง้ยงัสามารถบริหารจดัการใหค้่าบรรทกุในเที่ยววิ่งขากลบัได้
ดีขึน้  

 
นายฐพงษณมงคล  จรรยธรรมพต ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพชรรัตน ์ จรรยธรรมพต สอบถามดงันี ้

 
1. ช่วยชีแ้จงความคืบหน้าของ M&A (การควบรวมหรือการซือ้กิจการ) 

 
กรรมการผู้จัดการ  ตอบขอ้ซักถามว่า เมื่อปลายเดือนมีนาคม บริษัทไดป้รึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน ท่ีบริษัท

ว่าจา้งใหป้ระเมินราคาของบริษัทที่จะท าการเขา้ซือ้ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าควรเขา้ซือ้
กิจการ นอกจากนัน้ยงัไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบหมายให้กรรมการผูจ้ัดการเป็น
ตวัแทนในการเสนอซือ้กบัผูข้าย ผลปรากฏว่าผูข้ายแจง้ว่าไม่พอใจในราคาที่เสนอไป และขอเวลาใน
การพิจารณา ซึ่งทางผูข้ายอาจปฏิเสธการขายหุน้ใหก้บับริษัท อย่างไรก็ดี ยงัมีอีกหลายบริษัทที่เราให้
ความสนใจ ซึ่งเป็นบริษัทที่ท  าธุรกิจใกลเ้คียง โดยบริษัทจะด าเนินการเจรจากับบริษัทเหล่านัน้ต่อไป 
เพื่อใหผ้ลประกอบการของบรษัิทดีขึน้ 

 
2. ในปี 2562 การเจรจาเร่ืองราคาน ้ามันกับลูกค้า ที่ผ่านมาราคาน ้ามันค่อนข้างผันผวน แต่ใน

ปัจจุบันราคาน ้ามันเร่ิมคงที่ในระดับราคาที่สูงขึ้น อยากทราบว่าการเจรจากับลูกค้า และ
อ านาจการต่อรองในปัจจุบันเป็นอยา่งไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  ตามทีไดก้ลา่วไวต้ัง้แตต่น้ไตรมาส 1 ราคาน า้มนัออ่นตวัลงมาที่ 50 USD Breach / Barrel ทางผูว้า่จา้ง
ขอลดราคาคา่บรรทกุ อยา่งไรก็ตาม AMA สามารถบรหิารจดัการใหค้า่บรรทกุคงตวัได ้ ส  าหรบัไตรมาส
ที่ 2 ราคาน า้มนัไดข้ึน้สงูถึง 72-73 USD Breach / Barrel บริษัทไดม้ีการพูดคยุกนัในหลายๆ เสน้ทาง 
เพื่อขอปรับค่าบรรทุกเพิ่มขึน้ ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการเจรจาระหว่างผูผ้ลิตและผูข้ายน า้มนัปาลม์ โดย
บคุคลทัง้สองดงักลา่วประสบปัญหาเก่ียวกบัราคาน า้มนัปาลม์ที่ตกต ่าทีอ่ยูใ่นสภาวะชะลอตวัในแงข่อง
ราคา สว่นในเรื่องปริมาณยงัคงขนสง่ยงัคงเหมือนเดิม ดงันัน้ผูผ้ลิตและผูข้ายพยายามที่จะลดตน้ทุน
จาก AMA เช่นกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเหตุผลและราคาตลาด  เมื่อสกัครู่ผมไดน้ าเสนอกราฟของราคา 
ค่าขนส่ง ในเสน้ทางจีนและอินเดีย จะเห็นว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าบรรทุกค่อนขา้งคงตัว 
ในขณะที่ราคาน า้มนัมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก หมายความว่าเมื่ออตัราค่าบรรทุกคงที่และอตัรา
ราคาน า้มนัลดลง บริษัทจะไดก้ าไรมากขึน้ ขณะเดียวกันหากราคาน า้มนัสงูขึน้ บริษัทจะท าก าไรได้
นอ้ยลง ในตลาดจีนและอินเดียเป็นตลาดที่ค่อนขา้งกวา้ง มีผูใ้หบ้ริการขนส่งจ านวนมาก ราคาค่า
บรรทุกจึงมีความแตกต่างกับเจา้อื่นประมาณ 2 USD ที่ผ่านมา AMA มีอตัราค่าบรรทุกที่ไดร้บัจาก
ลกูคา้ประจ าอยูแ่ลว้ในระดบัสงู  
ปัจจุบนัภายหลงัจาก AMA ซือ้เรือขนาดใหญ่เพิ่มขึน้เพื่อเขา้สูต่ลาดจีนและอินเดีย  AMA ไดค้  านึงถึง
ตน้ทุนและอตัราค่าบรรทุก ในทุกๆ สญัญาไม่ว่าจะเป็นแบบ 3 เดือน 6 เดือน หรือแบบ Spot ก็ตาม



 
 
   

AMA จะไม่เสนอราคาที่ต  ่ากว่าราคาเฉลี่ยกลาง โดยราคาเฉลี่ยกลางเป็นตวัก าหนดมากกว่าการขอ
ปรบัค่าบรรทกุ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้ที่ผ่านมาเมื่อราคาน า้มนัปรบัตวั AMA ก็สามารถ
ปรบัอัตราค่าบรรทุกเพิ่มได ้แต่หลงัจากที่ AMA เขา้สู่ตลาดที่ใหญ่ขึน้ ราคาเฉลี่ยกลางจึงเป็นตวัที่
ก าหนดอตัราคา่บรรทกุแทน  

 
3. บริษัทมีการพิจารณาที่จะน าเรือไปขนส่งของเหลว / สารเคมีในประเภทอื่น อยากให้กรรมการ

ผู้จัดการช่วยชีแ้จงในประเด็นนี้ด้วย 
 

กรรมการผู้จัดการ  เรือของบริษัทจัดเป็นเรือประเภทบรรทุกสารเคมี หรือเรียกว่าเรือ Tanker จัดเป็นเกรดสงูสดุของเรือ
บรรทุก แต่เนื่องจากที่ผ่านมา AMA ทุ่มเทกับการให้บริการขนส่งน ้ามันปาล์ม และน ้ามันพืช  
โดยใหบ้ริการแก่ลกูคา้เจา้ใหญ่เพียง 4 แห่ง ซึ่งเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ความตอ้งการของลกูคา้คือ
ตอ้งการเรอืที่บรรทกุเฉพาะน า้มนัพืช ไมผ่สมกบัสารเคมีบางประเภทหรอืน า้มนัเชือ้เพลงิ  

 ในปัจจบุนัเมื่อสถานการณเ์ปลีย่นแปลงไป AMA ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการขนสง่สนิคา้ในเทีย่ววิง่
ขากลบั เช่นเดียวกบั AMAL ซึ่ง AMA มองเห็นโอกาสจากการขนสง่สินคา้ในเสน้ทาง ประเทศจีนตอน
เหนือ เกาหลีใต ้ฟิลิปปินส ์และมาเลเซียฝ่ังตะวนัออก เพื่อใหเ้กิดเที่ยววิ่งขากลบัประมาณ 30-40% 
และท าใหก้ าไรดีขึน้  
ทัง้นี ้AMA ไดจ้ัดเตรียมความพรอ้มในดา้นบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 15-20 ปี ในการบริหาร
จดัการและเพื่อรองรบัการขนสง่สนิคา้ประเภทอื่นๆ โดยเรอืล าแรกที่จะน าไปขนสนิคา้ประเภทอื่นจะเริม่
ด าเนินการภายในเดอืนกรกฎาคม 2562 และบรษัิทจะทยอยน าเรอืขนาดใหญ่ 10,000-13,000 เดทเวท
ตนั มาวิ่งในเสน้ทางที่มีเที่ยววิ่งขากลบั คาดว่าในสิน้ปี 2562 จะมีเรือจ านวน 3 ล าผ่านการตรวจอยา่ง
เสรจ็สมบรูณ ์สว่นล าที่เหลอืจะทยอยท าตอ่ไป ซึง่ไดม้ีการปรกึษากบัลกูคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และสิ่งนีจ้ะท า
ใหก้ าไรดีขึน้ ในสภาวะที่ราคาน า้มนัผนัผวน 

 
นายพงศธ์วัช ชีรณวาณิช ผู้ถอืหุ้น สอบถามดังนี้ 

 
1. สัญญาที่มีไม่ใช่สัญญาระยะยาว แต่โดยปกติเราจะมีสัญญาอยูป่ระมาณกี่เดือน 

 
กรรมการผู้จัดการ  โดยปกติลกัษณะการท าสญัญาวา่จา้งของ AMA เป็นแบบจา้งเป็นเที่ยวๆ (Spot charter) แตเ่นื่องจาก

AMA มีความสมัพนัธท์ี่ดีและยาวนานกบัลกูคา้ จึงไม่มีสญัญาว่ามีการตกลงระหว่าง AMA กบัลกูคา้ 
โดยทาง AMA จะท าการตกลงกนัในทกุๆ 3 เดือน โดยก าหนดอตัราคา่บรรทกุไวล้ว่งหนา้ ในระหวา่งนัน้
หากมีการผันผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง AMA ไม่สามารถต่อรองได้ ซึ่งเราแกปั้ญหาโดยการซือ้
น า้มนัไวล้ว่งหนา้ ซึง่อยา่งนอ้ยช่วยใหม้ีก าไรขัน้ตน้ในระดบัท่ีพอใจได ้ในแตล่ะเสน้ทางจะมีสดัสว่นการ
ซือ้น า้มนัลว่งหนา้แตกตา่งกนัออกไป  

 
 
 
 



 
 
   

2. การซ่อมเรือในไตรมาส 1 มีถึง 4 ล า เป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือผิดปกติ และโดยเฉลี่ยใน
ทุกๆ ปีมีความถีใ่นการซ่อมเรือมากน้อยเท่าใด 

 
กรรมการผู้จัดการ  การน าเรอืขึน้อูน่ัน้ เรอืทั่วไปจะขึน้อู ่2 ครัง้ ในทกุๆ 5 ปี โดยเฉพาะอยา่งยึ่งกบัเรอืที่มีอายกุารใชง้าน 10 

ปี ขึน้ไป ปกติเรือใหมจ่ะมีการตรวจโดย Third Party เพื่อตรวจสอบสภาพเรือ ถึงแมจ้ะไม่ตอ้งขึน้อู่ แต่
จะมี Surveyor มาตรวจสอบตลอด เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พรอ้มใช้งานตามมาตรฐานของ 
Class Society ซึ่งเรือของ AMA ส่วนใหญ่มีอายกุารใชง้านประมาณ 10-20 ปี ฉะนัน้โดยเฉลี่ยในทกุ 
2.5 ปี จะตอ้งขึน้อู่ 1 ครัง้ โดยทัง้กองเรือ 11 ล าที่มีอยู่ จะมีเรือขึน้อู่ 3-4 ล าต่อปี ซึ่งเป็นการซ่อมปกติ 
ไมใ่ช่การ Breakdown  

 
ในไตรมาส 1 มีเรอืขึน้อู ่3 ล า และในเดือนสงิหาคม 2562 จะมีเรอืขึน้อูอ่ีก 1 ล า จะเห็นวา่ในไตรมาส 1 
มีเรอืขึน้อูค่อ่นขา้งเยอะ ซึง่เป็นช่วงของรอบเวลาที่เราหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
 

3. สืบเน่ืองจากค่า Freight ทางผู้บริหารแจ้งว่าจะคงอัตรา Gross Profit ไว้ที่ประมาณ 20% อยาก
ทราบว่าบริษัทยงัสามารถคงระดับนี้ในสถานการณท์ี่ยากล าบากได้หรือไม่ อยา่งไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  ปัจจบุนั AMAL มีความสามารถในการท าก าไรไดส้งูกวา่ปีก่อนหนา้คอ่นขา้งมาก แตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
กว่า 30% ส่วน AMA ถา้เทียบกับไตรมาส 4 เนื่องจากมีเรือขึน้อู่หลายล า แต่ภาพรวมของกองเรือมี
หลายล าที่ท  าไดต้ามเป้าหมายซึ่งสูงกว่า 20% มีเรือบางล าในบางเสน้ทางที่ท  าไดต้  ่ากว่า 20% แต่
เนื่องจากว่าเรืออยู่ในอู่ถึง 3 ล า สง่ผลกระทบกบัการก าไร แต่ในไตรมาส 2 – ไตรมาส 4 ผมยงัมีความ
เช่ือวา่ AMA สามารถท า Gross Profit อยูใ่นระดบั 20% หรอืมากกวา่ได ้

 
เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงไดก้ลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดการประชมุ 
  
 
ปิดประชมุเวลา 15.46 น. 

 
 

ลงช่ือ -ลายมอืช่ือ- ประธานท่ีประชมุ 
          (นายเกษม เวชศิลป์) 

 
 

ลงช่ือ -ลายมอืช่ือ-  เลขานกุารบรษัิท 
      (นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัต)ิ 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

1.  นายเกษม เวชศิลป์  
 

อายุ  74 ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริษัท 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา       
- ปริญญาโท สาขาหลักกฎหมาย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- ส านักอบรมเนติบณัฑิตยสภา 

 

หลักสูตรการอบรม  
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2560  
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2549 – 2559 ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอาญา 
อดีต ผู้พิพากษา ศาลฎีกา 
อดีต ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณภ์าค 2  
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอุทรธรณ์ภาค 5 
อดีต รองอธิบดีผู้พิพากษา ส านักศาลยุติธรรม ประจ าภาค 2 
อดีต รองอธิบดีผู้พิพากษา ส านักศาลยุติธรรม ประจ าภาค 9 
อดีต ผู้พิพากษา ศาลอุทรธรณ์ภาค 5 
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลแพ่ง 
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลแรงงานกลาง 
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลจังหวัดเชียงใหม ่
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากระทรวง ศาลประจ ากระทรวงยุติธรรม 
อดีต ผู้พิพากษา ศาลแขวงพระนครใต ้
อดีต ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพะเยา 
อดีต ผู้พิพากษาประจ ากระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
อดีต ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* ไม่ม ี
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง    กรรมการอิสระ 
  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562           คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 
       

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง  
การบริหารงานและหลักการในการด าเนินธรุกิจของบริษัท 

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

2. นายมานิต   นิธิประทีป 
 

อายุ 64  ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเอกเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจ                                        

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

  

หลักสูตรการอบรม  
- หลักสตูร Director Certification  Program (DCP)  รุ่น 225/2559 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 
- หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560 
- หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2560 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ริชสปอร์ต 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /  บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
  กรรมการตรวจสอบ 
2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /  บมจ. บางปะกง  
  และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ เทอร์มินอล 
2559 กรรมการ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2556 – 2558 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจดัเกบ็ภาษ ี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
2554 – 2556 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563*  0.019% 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง        กรรมการอิสระ  
     

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562       คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
  คณะกรรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 
     

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 
  และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

3.  นายรังสรรค์  พวงปราง  
 

อายุ  55 ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา       
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

หลักสูตรการอบรม  
- หลักสตูร “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”  
- หลักสตูร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2558  
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557  
- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 21/2557  
 

ประวัติการท างาน 
 

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาม่า มารีน 
 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 – ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ  บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
 ส านักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัท บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ่
2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ่
2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
2561– ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. จิตรมาส แคเทอริ่ง 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น 
2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอย ี
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ขนส่งน้ ามันทางท่อ 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี โลจิสติกส ์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กาแฟพันธุ์ไทย 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอย ี
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โอลิมบสั ออยล ์
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอตลาส ออยล ์
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล ์
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. เอ็มไพร์ ออยล ์
2552 – ปัจจุบัน กรรรมการบริษัท บจก. แอลไพน์ ออยล์  
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. พีระมิด ออยล ์
2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น  
 
 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* 0.072%  
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง    กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   1 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
 
ประวัติการเข้าประชุมปี 2562           คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง** 

      คณะกรรมการบรหิาร 10/12 ครั้ง 
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง  

การบริหารงานและหลักการในการด าเนินธรุกิจของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 
                  ** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 
 

อายุ  45 ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  
   / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา       
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินข้ันสูง              

มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลยี 
- ปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

หลักสูตรการอบรม  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561 
- หลักสตูรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559 
 

ประวัติการท างาน 
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาม่า มารีน 
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บมจ. อาม่า มารีน 
 สายงานบัญชีและการเงิน 
2559 – พ.ค. 2560 เลขานุการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน 
2557 – 2559  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส ์
2560 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจก. เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส ์
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วันลิ้งค์ เน็ตเวริ์ค 
2550 – พ.ย. 2560 กรรมการ บจก. เอเลิศ ดสิทริบิวช่ัน 
2548 – 2557 กรรมการผู้จดัการ บจก. มารีน โซลูช่ัน 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* 0.023%  
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง    กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 
  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561           คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 
       

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท  เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง  
การบริหารงานและหลักการในการด าเนินธรุกิจของบริษัท 

 
 

หมายเหตุ:   * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 
ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)  ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(ณ วันที่  10 มิถุนายน 2563) 
 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

1.  นายเกษม  เวชศิลป์ n/a n/a 

2.  นายมานิต  นิธิประทีป 96,000 0.019% 

3.  นายรังสรรค์  พวงปราง 378,000 0.072% 

4.  นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ 120,000 0.023% 

หมายเหตุ  *นบัรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ  
  

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการที่แข่งขันหรือ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายเกษม  เวชศิลป ์ - - - ไม่ม ี

2.  นายมานิต  นิธิประทีป 2 

บมจ. ริชสปอร์ต 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   
บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

สรรหา / กรรมการตรวจสอบ 

- ไม่ม ี

3.  นายรังสรรค์  พวงปราง 1 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
- รักษาการ ผู้อ านวยการส านัก

เลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

- กรรมการบริหารความเสีย่งบริษัท 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

14 ไม่ม ี

4. นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ - -  4 ไม่ม ี



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
1. นายเกษม  เวชศิลป ์

ล าดับ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ไม่มี 

 
2. นายมานิต  นิธิประทีป 

ล าดับ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ไม่มี 

 
3. นายรังสรรค์  พวงปราง 

ล าดับ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ล าดับ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1. บจก. จิตรมาส แคเทอริ่ง 8. บจก. โอลิมบสั ออยล ์

2. บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น 9. บจก. แอตลาส ออยล ์

3. บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอย ี 10. บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล ์

4. บจก. ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด 11. บจก. เอ็มไพร์ ออยล ์

5. บจก. พีทีจี โลจิสติกส ์ 12. บจก. แอลไพน์ ออยล ์

6. บจก. กาแฟพันธุ์ไทย 13. บจก. พีระมิด ออยล ์

7. บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอย ี 14. บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น 

 
4. นายศักด์ิชัย  รัชกิจประการ 

ล าดับ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ล าดับ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1. บจก. เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส ์ 3. บจก. เอเลิศ ดสิทริบิวช่ัน 

2. บจก. วันลิ้งค์ เน็ตเวริ์ค 4. บจก. มารีน โซลูช่ัน 
 



 

 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทก าหนด และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน           
และไม่ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั้น  ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม                     
คณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้  
 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละหนึ่ งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม                     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ            
รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา            คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของผู้ทีม่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4   



 

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น               
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน               
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมหีรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 
89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่ เป็นไป               
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือ                  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)              
ในนามของนิติบุคคลนั้น 



ข้อมูลของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

นางมาลินี สัมบุณณานนท ์
  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * 
ไม่ม ี
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่ม ี
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท Management (Executive MBA) สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 127/2559 
 

การอบรมจากสถาบันอื่น 

 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม 

 หลักสูตร 360 Degree Discovery (HR Development Program for Senior Manager), THE COCA-COLA COMPANY, 
Atlanta, USA 

  หลักสูตร Development of Coaching Skill for Leaders, THE COCA-COLA COMPANY, Tucson, Arizona, USA 

 หลักสูตร Executive Development Program for Global Leaders, VOLVO TRUCK CORPORATION, Gothernburg-
Sweden, Brugge-Belgium, Greensboro-USA, Bangalore-India, Duesenburg-Germany 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. อาม่า มารีน 
  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ  LMI (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. สวนน้ าไทย 
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม  ศาลแพ่งพระโขนง 
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม  ศาลอาญาพระโขนง 
ก.ค. 2561 – ก.ค. 2562 ผู้ประนีประนอม  ศาลจังหวัดพระโขนง 
2525 – 2545 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย CPA ทะเบียน 3249 

อายุ 62 ปี 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 
1)  ชื่อ - สกุล  : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

       Name (English)       : Mrs. Suvimol Chrityakierne 

 อาย ุ :   68 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 2982 

 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ 

บริษัท :  บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน  :  2522 - ปัจจุบัน 

การศึกษาและการอบรม :  -  ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
   -  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

   -  อบรมหลักสตูร DCP รุ่นที่ 92/2007 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   -  อบรมหลักสตูร ACP รุ่นที่ 36/2011 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์ท างาน  :  
  2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอยี ่
 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ                          บจก. สอบบัญช ี 
                                                  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล    

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ     บมจ. น  าตาลครบรุ ี    
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ                                    บจก. 75 ซี พี อี    
2533 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร                          บจก. ด ีไอ เอ ออดิท    
2522 - ปัจจุบัน  หุ้นส่วนผู้จดัการ                         ส านักงานสอบบัญชี ด ีไอ เอ            
2558 - 2561 กรรมการอิสระ                         บมจ. ไทยออยล ์
2550 - 2553  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บมจ. ทริปเปลิท ีบรอด แบนด ์   

  2535 - 2547           กรรมการ                                    บจก. ด ีไอ เอ แอนด์  
                                                   แอสโซซิเอทส์   

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน): 
 -เคย-       ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558 - 2562)  
 

   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ   : 
    -ไม่มี-  
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษทั/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   : 

    -ไม่มี-  
 
   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้                                                                                                                                                               

 อีเมล์  :    dia.auditor@gmail.com                   
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 

2)  ชื่อ - สกุล : นางสาวสมจนิตนา พลหิรัญรัตน์ 

Name (English)        : Miss Somjintana Pholhiranrat 

 อาย ุ : 51 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599 

ต าแหน่งปัจจุบัน :  หุ้นส่วนบริษัท 

บริษัท :  บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน  :  2539 - ปัจจุบัน 

การศึกษาและการอบรม :  -  ปริญญาโท บัญชมีหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
   -   ปริญญาตรี บัญชบีณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 
ประสบการณ์ท างาน  :  

  2554 - ปัจจุบัน  หุ้นส่วน                       บจ. สอบบัญชี ด ีไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล   
  2539 - 2553  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  ส านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ   
 2532 - 2539  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี         บจก. แปลน พับลิชช่ิง                                    

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) :                                                                                          
         - ไม่เคย -    
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : 

     - ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ : 

     -ไม่มี - 
 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com                   
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 
3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร  

Name (English)         : Miss Suphaphorn  Mangjit 
 

 อาย ุ : 48 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8125 

ต าแหน่งปัจจุบัน :  หุ้นส่วนบริษัท 

บริษัท :  บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน  :  2538 - ปัจจุบัน 

การศึกษาและการอบรม :  -   ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  

ประสบการณ์ท างาน  : ผู้สอบบญัช ี
1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท สามชัยสตีล อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ ากัด (มหาชน) 
6. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
7. บริษัท สยามอสีต์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน): 

       -ไม่เคย-    
    
   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  : 

  -ไม่มี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษทั/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไม่มี-  

   เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  : dia.auditor@gmail.com 
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หลักฐานการแสดงสิทธิเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพ่ือลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
1.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ 
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง 

1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง

ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
(ค)  เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดย

มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมส าเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 

2.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 

2.1  กรณีผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
(ก)  เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมส าเนา                 

ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล                  

พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ฉบับ 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ 
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ                  
โดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมส าเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 



3.  ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น                  
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 
(ก)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดย

เจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี ้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ช่ือของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไข ข้อจ ากัด 
หรืออ านาจในการลงลายมือช่ือหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข)  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้แทน                   
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมท้ังประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณา

ส่ ง เอกสารตามข้อ  1.2 (ก )  -  (ข )  หรื อ  2.2 (ก )  -  (ข )  แล้ วแต่ กรณี  กลับมายั งบริษัท ภายในวันศุกร์ที ่
20 มีนาคม 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่  33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่  TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
4.  วิธีการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550                 
เป็นดังนี ้

แบบ ก. เป็นแบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
 

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) โดยให้ระบุช่ือ พร้อมรายละเอียด
ของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ   

 ทั้งนี้    ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีง
ได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถือ
อยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.  

 
 



5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้   
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 

โดยจะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้า                        ร่วม

ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ 

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
รับไปนับคะแนน 

 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1.  กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน                 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนด  โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน                     
ในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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รายชื่อกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง อายุ ที่อยู่ 
การมีส่วนได้เสีย

ในวาระการ
ประชุมคร้ังนี ้

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที ่10 

มิถุนายน 2563) 

1. นายเกษม เวชศิลป ์
 

-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการอิสระ  
 
 
 
 

74 เลขท่ี 1027                      
ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี 
แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

วาระที่ 5,7 - 

2. นายมานิต นิธิประทีป

  

-  กรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
 

64 เลขท่ี 5/2238 หมู่ที่ 10 
ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ 
จ.นนทุบรี 11120               

วาระที่ 5,7 0.019% 

3. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ 
 
 

-  กรรมการ 
-  กรรมการอิสระ  
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
 

50 เลขท่ี 1/44 หมู่บ้าน
สิทธารมย์ รีเจนท์            
ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18           
ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
10240 

วาระที่ 7 
 

- 
 

 



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 4   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
      ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
                การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
      ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ                  นาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
                ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
      ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม            
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
                หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 
 
      ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก            
ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
                ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา              
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ                 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
                ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มา      
เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 
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      ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 
                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด                  

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น              
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น 
                      (ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
                      (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด 
หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน              

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรอืการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

                      (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
       

ข้อ 32. กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจ าปพีึงกระท ามีดังน้ี 
                (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท               
ในรอบปีท่ีผ่านมา 
                (2)   พิจารณาและอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา           

(3)   พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
                (4)   เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
                (5)   แต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน             

(6)   กิจการอื่นๆ 



วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ               

งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น 
 หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง ในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีแจกให้ตอนลงทะเบียน  โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ี ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อน าไปตรวจนับคะแนนเสียง และส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะ
ถือว่าผู้ถือหุน้ท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ  

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง  เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอ 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้  ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้
ท าการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนส าหรับแต่ละ
วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบ
ฉันทะมาทุกประการ  

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนส าหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนน
ล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะท าการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส าหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียง ไม่เห็นด้วย 
และ งดออกเสียง มาหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ 

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุม
ทราบ โดยจะแยกคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจ านวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลง
แล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 
 

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ ฉันทะจาก ผู้
ลงทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามก ากับ 
3.3 บัตรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้ 

 
 ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
 
4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 

 
4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือ

ขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้
ท่าน แจ้งช่ือ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น 
หรือ สอบถามข้อสงสัย  เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ 
แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ 
บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม 
 



แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
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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  สัญชาติ   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 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   อายุ 74 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 74 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 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 64 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee  Age 64 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  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 50 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 50 years 

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

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจ าปี 2563 ในวันพฤหสับดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2020  on Thursday 23 July 2020   at 14.00 hrs. 
 

ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At Le Lotus Room 1, 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.    

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท 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:   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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. 



 
 

 
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  สัญชำติ   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 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ   อำยุ 74 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 74 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 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  อำยุ 64 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 64 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  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ     อำยุ 50 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 50 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. 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
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 2563 ในวันพฤหสับดี ที่ 23 กรกฏำคม 2563  เวลำ 14:00 น. 
for the Year 2020 on Thursday 23 July 2020   at 14.00 hrs. 

ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

at Le Lotus Room 1, 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) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วำระที่ 1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2562 
Agenda No. 1         To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2019 

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

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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 2562 
Agenda No. 2         To acknowledge the Company’s operating results and 2019 Annual Report 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 

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 2019 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4   พิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยปันผล ประจ ำปี 2562 และกำรจัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล 

Agenda No. 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2019 and the appropriation of legal reserve and 
acknowledge the interim dividend payment 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 5    พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation in 2020 

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

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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  

5.1 นำยเกษม เวชศิลป์ 
 Mr. Kasem Vejasilpa 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

5.2 นำยมำนิต นิธิประทปี 
 Mr. Manit Nitiprateep 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

5.3 นำยรังสรรค์ พวงปรำง 
Mr. Rangsun Puangprang 

 เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
     Approve         Disapprove       Abstain 

5.4 นำยศักดิ์ชัย รัชกิจประกำร 
Mr. Sakchai Rutchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ลำออก 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of a new director to replace the resigned director 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2020 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 8   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2020 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9   พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 



 
 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้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

ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

    
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. 

 
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ 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. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 
 
 

หมำยเหตุ:    1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
Remarks             แบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

   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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ 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. 

 
  



 
 

 

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 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏำคม 2563 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชัน้ 2 โรงแรม
สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่น
ด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Thursday 23 July 2020 at 2 p.m. at Le Lotus Room 1, 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)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

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

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563 (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 2020 (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 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 

 
 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น)  
(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  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
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 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   อายุ 74 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 74 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 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 64 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee  Age 64 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  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     อายุ 50 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 50 years 

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

 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 
Enclosure No. 12 
 
 



คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจ าปี 2563 ในวันพฤหสับดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563  เวลา 14:00 น. 
for the Year 2020  on Thursday 23 July 2020   at 14.00 hrs. 
 

ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือน
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 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, 

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้

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

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
Agenda No. 1         To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2019 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2562 
Agenda No. 2         To acknowledge the Company’s operating results and 2019 Annual Report 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2562 

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 2019 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

Agenda No. 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2019 and the appropriation of legal reserve and 
acknowledge the interim dividend payment 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 



 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation in 2020 

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

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

 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
  Appointing the whole nominated candidates 

     เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Appointing an individual nominated candidate  

5.1 นายเกษม เวชศิลป์ 
 Mr. Kasem Vejasilpa 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

5.2 นายมานิต นิธิประทปี 
 Mr. Manit Nitiprateep 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

5.3 นายรังสรรค์ พวงปราง 
Mr. Rangsun Puangprang 

 เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
     Approve         Disapprove       Abstain 

5.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 
Mr. Sakchai Rutchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of a new director to replace the resigned director 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2020 

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2020  

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 



วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

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

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

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

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ 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. 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

 
หมายเหตุ 
Remarks 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

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

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

(1) 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. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจ 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. 

  



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 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่  23 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรม
สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Thursday 23 July 2020 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)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

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

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

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

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

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่……………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2563 (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 2020 (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 

 



 

  

 
 
กรุณาส่ง 

 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ 
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ                                     
ห้องเลขท่ี TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
 

 
 

 
 
 
 

พับตามรอยปร ุ

บริษทั อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)  

ติดแสตมป ์
3 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 



 

 
 
 
เรียน   ผู้ถือหุ้น 
 

บริษั ท   อาม่ า  มารีน  จ ากั ด  (มหาชน ) ขอ เรียน ให้ท่ านทราบว่า   ในกรณี ที่ ท่ านผู้ ถื อ หุ้น                                    
มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์   
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจ าปีให้ท่านต่อไป 

 

ชื่อผู้ถือหุ้น                 

ที่อยู่  

  

โทรศัพท ์  
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บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 



 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
    
    

 
   

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
   Website: www.amamarine.co.th 

mailto:ir@amamarine.co.th
http://www.amamarine.co.th/
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