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รายงานการประชุม สามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

    

 

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560                 

เมื่อวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยนิูเวิร์ส 1  ชัน้ 12 สเปซคอนเว็นชัน่        

เซ็นเตอร์ บาย มิราเคิล เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9                    

แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ ประธานกรรมการ 

2.  นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3.  นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

4.  นายธาตรี เกิดบญุสง่  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5.  นายชยัทศัน์ วนัชยั   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ 

6.  นายกศุล เวชศิลป์   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

7.    นายพิศาล รัชกิจประการ   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / และ 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  คา่ตอบแทน 

8.  นายฉตัรชยั ศรีทิพยราษฎร์       ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ 

       กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์  ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ 

       กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ   ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ เลขานกุารบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม  

 

1. นางสาวระววีรรณ  ช่ืนชม  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

2. นางสาวสนีุย์  ขนุจํานงค์  บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จาํกดั 

 

1. นางกิดานนัท์ ชุม่วฒันะ  บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 

2. นางสาวพนิดา วอ่งศรียานนท์  จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 

 

เร่ิมการประชุม  

 

นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว              

สมฤทยั เสง็ศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดําเนินการประชมุ 

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม                    

ด้วยตนเอง จํานวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกนัเทา่กบั 245,790,534 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 122 ราย ถือหุ้น

รวมกันเท่ากับ 81,230,400 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ 175 ราย ถือหุ้น

รวมกันทัง้หมด 327,020,934 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 75.77% ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น                       

องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 

จากนัน้ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ซึง่สรุปสาระสาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีทา่นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นถือเป็นหนึง่เสยีง 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด 

ประสงค์ท่ีจะไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่โดยจะขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยกมือขึน้  

 หากมีผู้ ถือหุ้นยกมือไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด

ออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี

ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงเพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และสาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือและไม่ได้สง่บตัรลงคะแนน บริษัท 

จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้มีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ ทัง้นี ้ยกเว้นการออกเสยีงลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณา

อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2560 เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ไมว่า่ทา่นจะออกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมตัิเป็นเอกฉันท์ตามท่ีประธานฯ 

เสนอ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะไว้แล้ว ซึ่งในกรณีนี ้บริษัทได้

ทําการบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน และได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรับแต่ละ

วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้                

มอบฉนัทะมาทกุประการ  
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 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม

ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสําหรับวาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยขอให้ออกเสียง

ลงคะแนนลว่งหน้า และสง่มอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทําการบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

 สาํหรับการนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็น

ด้วยและงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน (แล้วแตก่รณี) ในแตล่ะวาระ 

 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ี

ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจํานวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ

เทา่ใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ภายหลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ได้ประกาศผลการ

ดงักลา่วสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่บัคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 

 

3. กรณีที่ถอืเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 

 การลงคะแนนเสยีงเกินกวา่หนึง่ประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะจาก

ผู้ลงทนุตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 การแก้ไขหรือขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามกํากบั 

 บตัรลงคะแนนท่ีชํารุดและอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้ 

บริษัท จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ คืนทัง้หมดทกุวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิน้  

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัในแต่ละวาระ ขอให้ท่าน

ยกมือขึน้ และได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ ทัง้นี ้บริษัทใคร่ 

ขอให้ท่านแจ้งช่ือและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หลงัจากนัน้ จึงแสดง                   

ความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั ทัง้นี ้เพ่ือให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

 ในการแสดงความคดิเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หาอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือ

แสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กนั เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณา

อยู ่บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ทา่นเสนอในวาระอ่ืนๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 

 

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุ พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 

วนันบัแตว่นัประชมุ (หรือภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560) 
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ในการประชมุครัง้นี ้นายธีษกร เหมือนใจ และนางสาวสวุารินทร์ นามลสุินธ์ิ ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น และนางสาวณฐัพร 

โสภณธรรมกิจ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง  

โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน   

 

จากนัน้ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

 

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัท ได้จดัทํารายงานการประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท ได้สง่สําเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น

รับรอง  

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2559  

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  10 ตุลาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 325,896,234 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.65 

ไม่เหน็ด้วย 1,124,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.34 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ต่อท่ีประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ประจําปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือ              

เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ให้ท่ีประชมุรับทราบในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
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นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กลา่วถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ การเปลี่ยนแปลง และความสําเร็จปี 2559 และกิจกรรม

ด้านความยัง่ยืน การดแูลความรับรับชอบตอ่สงัคมในปี 2559 

 

วิสัยทัศน์ 

หนึง่ในบริษัทชัน้นําท่ีให้บริการด้านการขนสง่สนิค้าเหลวในเอเชีย 

 

พันธกิจ 

1. การดําเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดี 

2. การให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ มีความนา่เช่ือถือ และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้า 

3. ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสากล กฎและระเบียบปฏิบตัิเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความ

ปลอดภยัและใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม 

4. สร้างมลูคา่ให้กบับริษัทเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

5. สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ีทํางาน พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ และมีการพฒันาบุคลากร

อยา่งตอ่เน่ือง 

 

การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 – ความสาํเร็จทางด้านธุรกิจ 

 

การขยายกองเรือ 

 

บริษัทได้ซือ้เรือเพ่ิมจํานวน 2 ลาํ  

- เรือเมญ่า (นํา้หนกับรรทกุ 9,942 เดทเวทตนั) ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2559 

- เรืออลุญา (นํา้หนกับรรทกุ 13,020 เดทเวทตนั) ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2559 

 

จากเดิมบริษัทมีเรืออยู ่6 ลาํ เพ่ิมขึน้ 2 ลาํ รวมเป็น 8 ลาํมีนํา้หนกับรรทกุรวม 46,661 เดทเวทตนั 

 

การลงนามทางการค้าร่วมกันระหว่างบริษัท กับ ASTRA-KLK Pte. Ltd. 

  

บริษัทได้ลงนามร่วมกบั ASTRA-KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ในจดหมายแสดงเจตนารมณ์เพ่ือดําเนินธุรกิจ 

และให้การสนบัสนนุด้านธุรกิจร่วมกนั   ASTRA-KLK เป็นบริษัทร่วมระหวา่ง Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) 

กบั  PT Astra Agro Lestari (“AAL”)  เพ่ือเป็นการรวมผลติภณัฑ์ในด้านการกลัน่ และให้บริการด้านการขนสง่สินค้าเหลว

ดงักลา่ว 

 Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

มาเลเซีย เป็นบริษัทท่ีทําธุรกิจด้านการเพาะปลกูมายาวนานกวา่ 100 ปี 

 PT Astra Agro Lestari (AAL) เป็นผู้ นําในการผลิตนํา้มนัปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นบริษัท              

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศอินโดนีเซีย ตัง้แตปี่ 2540 
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การขยายกองรถบรรทุกนํา้มัน 

 

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้ซือ้รถบรรทกุนํา้มนัเพ่ิมจํานวน 43 คนั ส่งผลให้บริษัทมีรถบรรทุกเพ่ิมเป็น                   

100 คนั และสามารถรองรับการบรรทุกได้ถึง 4,500,000 ลิตร และเพ่ือรองรับสญัญารับจ้างการขนส่งกับ บริษัท พีทีจี  

โลจิสตกิส์ จํากดั จํานวน 50 คนั ระยะเวลาสญัญา 5 ปี 

ความสาํเร็จในด้านธุรกิจดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทมีรายได้จํานวน 965.49 ล้านบาทในปี 2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 

จํานวน 643.18 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ 50.11% นอกจากนีบ้ริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2559 จํานวน 143.91 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากปี 2558 จํานวน 130.12 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ 10.60% 

 

ความภาคภมิูใจของบริษัท 

 

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ซึง่ถือเป็นความภาคภมูิ

ของพนกังาน และผู้บริหารทกุคน 

 

กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื – ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1. กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 

 บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ ซึง่เป็นกําลงัสาํคญัในการ

พฒันาการเดินเรือในอนาคต บริษัทได้สนบัสนนุอปุกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่คณะพาณิชยนาวี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือใช้ในห้องปฏิบตัิการให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากอปุกรณ์ 

ท่ีใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ นอกจากการมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแล้ว บริษัทสามารถ

ประชาสัมพันธ์ตัวบริษัทเองให้เป็นท่ีรู้จัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

 

2. กิจกรรมการเยี่ยมชมเรือ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นิสติจาก คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยม

ชมเรือบรรทกุนํา้มนัของบริษัท เพ่ือให้นิสติได้สมัผสัและเรียนรู้ และพบประสบการณ์บนเรือจริง 

 

3. กิจกรรมซ่อมผิวถนน 

บริษัทได้ตระหนกัตอ่ความรับผิดชอบของสงัคม และชมุชนโดยรอบ และยงัถือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

กับชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ ด้วยการซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวม 2 กิโลเมตร เส้นทางสาย

สุเหร่า – เขาน้อยปากนํา้โพ เน่ืองจากถนนมีสภาพทรุดดทรมเป็นอย่างมาก อีกทัง้ได้ติตัง้สญัญาณไฟ

กระพริบบริเวณทางเข้าออกหมูบ้่าน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร 
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4. กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน 

บริษัทเลง็เห็นความสาํคญัของการศกึษา ซึง่เป็นการสร้างโอกาสให้กบัเยาวชนให้เติบโตไปอย่างมีคณุภาพ

ในอนาคต บริษัทได้สนบัสนนุทนุการศึกษาให้กบับตุรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีความ

ประพฤติเรียบร้อย โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือแบ่งเบา

ภาระคา่ใช้จ่ายของพนกังาน อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังานอีกด้วย 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ตามท่ีรายงาน 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบังบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่อท่ีประชุม  

โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ 

เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ให้ท่ีประชมุพิจารณาซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการ จาํนวนเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 3,260,206,450.02  บาท 

หนีส้นิรวม        1,160,703,097.44 บาท 

รายได้รวม           965,490,104.84 บาท 

กําไรสทุธิ          143,911,298.73 บาท 

กําไรตอ่หุ้น                            0.46 บาท 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 ราย ถือหุน้รวม 100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ

ทัง้ส้ินจํานวน  176 ราย ถือหุน้รวมทัง้ส้ิน 327,021,034 หุน้ 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2559 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 ตอ่ท่ีประชมุ  

 

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 25 

ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ บริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ

คลอ่ง ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 

ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัท 

จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี ้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กําหนดเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้

(1) ห้ามมิให้แบ่งเ งินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร เ งินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น                            

หุ้นละเทา่ๆ กนั 

(2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

(3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

(4) บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 

 หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และ 

การจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(1) ให้จัดสรรกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปี 2559 จํานวน 119,500,413.43 บาท เป็น                  

ทนุสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิดงักลา่ว คิดเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 18,500,000 บาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 

(2) ให้จ่ายเงินปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 

จํานวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จากผลการดําเนินงานของบริษัท ทัง้สิน้จํานวน 107,900,000 บาท ทัง้นี ้

บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวนักําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560  

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2559 

1. กําไรสทุธิ (บาท) 143,911,298.73 

2. จํานวนหุ้น 431,600,000 หุ้น 

3. รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 

4. รวมจํานวนเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 107,900,000 บาท 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 90.29 % 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร

เงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

ประจาํปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาํปี 2560 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2560 และดําเนินการประชมุแทน  

 

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ กรรมการ 

ท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่นประสงค์ท่ีจะรออยูน่อกห้องประชมุ 

 

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 15 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม ่            

ก็ได้ โดยกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่ประจําปี 2560 ดงันี ้   

 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ ประธานกรรมการ 

2. นายธาตรี   เกิดบญุสง่ กรรมการ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 และ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ 

ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบคุคลท่ีสมควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์สําคญั

ต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลาย 

ของคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบตัิงาน

ในตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้

กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ให้ดํารงตําแหนง่อ่ืนๆ ตอ่ไปตามเดิม 

ดงันี ้

1. นายพิพฒัน์                รัชกิจประการ ประธานกรรมการ 

2. นายธาตรี   เกิดบญุสง่ กรรมการ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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 นอกจากนี ้นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า กรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วน 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี ้นางทิพวรรณ 

โพธยาภรณ์ ซึง่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบตัิหน้าท่ี

โดยยดึมัน่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ

นีห้รือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2560 โดยขอให้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

ในการนี ้นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประจาํปี 2560 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ่งดํารง

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

เห็นด้วย 258,505,834 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย 115,200 เสียง   

 

2.  นายธาตรี เกิดบุญส่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง               

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   
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3.  นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ่งดํารง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนน

เสียง ดังนี ้
 

เห็นด้วย 327,021,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

     

 จากนัน้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ได้เชิญกรรมการทัง้สามทา่นกลบัเข้าสูห้่องประชมุ 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาํปี 2560 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชยั ศรีทิพยราษฎร์  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะอนกุรรมการ ประจําปี 2560  

 

 นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ ได้รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบั

หรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป 

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ

ของบริษัท ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 และ            

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดําเนินงานโดยรวม

ของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อประชุมเพ่ือ

พิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน                 

รายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่บําเหน็จ โดยรายละเอียดของคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุมดีงันี ้
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ตาํแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนเนือ่งจากเป็นผูบ้ริหาร 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

เห็นด้วย 233,631,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560  

 

 นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้รายงานว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

มาตรา 121 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นอาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี

จะต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 

ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560                     

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี และ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมทัง้ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

ตามท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากบริษัท  สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2560 

รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัท ด้วย  

 

1)    นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์     ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 2982 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มาแล้วเป็น

ระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2558 – 2559) หรือ 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 5599 (ยงัไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท) 

หรือ 

3)    นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท) 

หรือ 

4) นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์                       ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 7764 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มาแล้วเป็น

ระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556 – 2557) 

                     

โดยนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจําปี 2560 และได้ปฏิบตัิหน้าท่ี 

ในฐานะผู้สอบบญัชีเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้สว่นเสีย  

กบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

 

และได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจํานวน 145,000 บาทหรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.06 ดงันี ้
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ค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 

 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี

 ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท อามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 1,155,000 บาท 1,200,000 บาท 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากดั    300,000 บาท   400,000 บาท 
รวม 1,455,000 บาท 1,600,000 บาท 

หมายเหตุ  ค่าสอบบญัชีดงักล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอืน่ที่

เกีย่วข้องกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พกั (ในกรณีที่ต้องเดินทาง

ไปพกัค้างคืนหรือไปต่างจงัหวดั) ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจริง 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 

 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

เห็นด้วย 327,025,034 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

บัตรเสีย - เสียง   

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 ราย ถือหุน้รวม 4,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุ

ทัง้ส้ินจํานวน  177 ราย ถือหุน้รวมทัง้ส้ิน 327,025,034 หุน้ 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอ่ืนใดหรือไม ่ 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 



 
 
   
 

หน้า 16 จาก 16  

ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.25 น. 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 

 (นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

(นายศกัดิช์ยั  รัชกิจประการ) 

      เลขานกุารบริษัท 

    ผู้บนัทกึการประชมุ 


	กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

