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 บริษทั เอเชียน มารีน เซอรวิ์สส ์จ ากดั (มหาชน)  
                       ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

ท่ี  FAD-L63008 
3   มีนาคม  2563 
 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซ่ึงประกอบดว้ย 
   2.1 รายงานประจ าปี 2562 ตามแบบ 56-2 
   2.2 งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบแลว้ ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  3. นิยามกรรมการอิสระ 
  4. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระและไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้รับ 
   ต าแหน่งใหม่ 
  5. หนงัสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ                      
   ในการเขา้ร่วมประชุม 
  6. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
  7. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุม 
  8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนงัสือ 
  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ตอ้งน ามาแสดง ณ สถานท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั ( มหาชน )   ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญั    
ผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563  ขึ้นในวนัศุกร์ท่ี  3  เมษายน  2563  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง ฟอร์จูน 3  ชั้น 3 โรงแรม     
แกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน   ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562  
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

             การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ขึ้นเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562  โดยมีส าเนา
รายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2562    
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี และงบการเงิน    
ของบริษทัฯ ตามรายงานประจ าปี 2562  

 ความเห็นคณะกรรมการ  
เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดงั

ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามรายงานประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
การลงมติ  

    วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4   พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ จ านวน 11,775,079  บาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)  บริษทัฯ พิจารณาไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย  เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุนส ารอง
ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ 40 % ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัส ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้มี)   ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล          
ดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู่ 
รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
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 ความเห็นคณะกรรมการ    
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562
และจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

                 1. ไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯมีส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
     2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัราปันผล 0.05 บาทต่อหุน้ ในปัจจุบนับริษทัมี
ทุนช าระแลว้จ านวน 258,291,087 หุน้ คิดเป็นจ านวนเงินปันผลรวม 12,914,554 บาท   โดยก าหนดจ่ายปันผลใน
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
   รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดงัน้ี   (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

ก าไรสุทธิ (บาท) 11,775,079 21,300,268 
(ปรับปรุงใหม่) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 258,291,087 258,291,087 

เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.05 0.10 

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

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 109.68 121.26 
 

 การจ่ายเงินปันผลในอตัราขา้งตน้เป็นอตัราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทัฯ  
 โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
คืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณ 20/80 
 การลงมติ  
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5    พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2563 
  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

  รายนามกรรมการจ านวน 4  ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ไดแ้ก่ 
1. นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ     
  2. นางลกัขณา  ศรีสด   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  3. นายธีรพงษ ์      ตณัฑไ์พบูลย ์  กรรมการบริษทั 

      4. นายวิณณ์  ผาณิตวงศ ์  กรรมการบริษทั   
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินงานของบริษทัฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์                      
ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ    ทั้ง 4  ท่าน ท่ีครบวาระแลว้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 4  ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบั  เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง   
 บริษทัฯไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการ  รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบ
วาระเพิ่มเติมเขา้มายงับริษทัฯ       
  ทั้ งน้ีบริษัทฯได้แนบค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเท่ ากับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ในส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย (3) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ     
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ไดแ้ก่  

 1. นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ     
  2. นางลกัขณา       ศรีสด   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  3. นายธีรพงษ ์      ตณัฑไ์พบูลย ์  กรรมการบริษทั 

      4. นายวิณณ์  ผาณิตวงศ ์  กรรมการบริษทั   
 

 เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ท่านน้ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบภายใตร้ะเบียบของบริษทัฯ และ
กฎหมายต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลกรรมการท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (4) 

โดยกรรมการท่านท่ีไดรั้บพิจารณาใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน 

หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ตามล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมออก
เสียงไดเ้พิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

วาระที่ 6    พจิารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563 
 1. ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  ภายในวงเงิน   2,310,000  บาท   รายละเอียดดงัน้ี 
                           หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนรายปี ปี 2563 ปี 2562 

1.คณะกรรมการบริษทัฯ ประธาน ท่านละ 240,000 240,000 ท่านละ 240,000 240,000 

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

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

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

3.คณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

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

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

รวม   2,310,000  2,310,000 

  
 2. พิจารณางดจ่ายโบนสัส าหรับกรรมการบริษทั (ปี 2562 จ่าย 1,500,000 บาท)  
 
 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ รายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี และสถานะ
ทางการเงิน       

บริษทัฯไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
- ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบ้ียประชุม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
- กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการชุดยอ่ยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความ

รับผิดชอบ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายไดแ้ละ
ผลก าไรของบริษทัฯท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แลว้ รวมถึงพิจารณาการ
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ขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทัฯ ซ่ึงเห็นวา่อตัราค่าตอบแทนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัมีความเหมาะสมจึง
เห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซ่ึงเท่ากบัปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ 
 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด  ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และ ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2563 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
     เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด       
โดยแต่งตั้ง 

1. นายพีระเดช              พงษเ์สถียรศกัด์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4752 (ระยะเวลาปีแรก) หรือ   
2. นางสาววนันิสา         งามบวัทอง          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 6838 หรือ 
3. นางสาวธญัพร           ตั้งธโนปจยั         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 9169  
จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563  เพื่อการตรวจสอบ

บญัชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษทัฯและบริษทัย่อย โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ
ของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.   
  พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2563 จ านวน ไม่เกิน  1,135,000 บาท       
ซ่ึงค่าตอบแทนเพิ่มขึ้ น 40,000 บาท จากปี 2562  โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  เร่ิมเป็นผูส้อบบัญชี         
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบติังานเป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัท เน่ืองจากเป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯมาโดยตลอด  
    ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั้ง 

1. นายพีระเดช              พงษเ์สถียรศกัด์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4752 หรือ   
2. นางสาววนันิสา         งามบวัทอง          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 6838 หรือ 
3. นางสาวธญัพร           ตั้งธโนปจยั         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 9169  

 จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประจ าปี 
2563  โดยก าหนดค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
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                                            บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส ์จำกัด ( มหาชน ) 
                               ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

รายงานการประชุมสามัญประจำปี  2562 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  
ณ ห้องประชุม  Boardroom 1  โซน C  ชั้น 3   

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร    
วันพฤหัสบดี ที ่4 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. 

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

คุณอวยชยัฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัประจำปี 2562  ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 
ให้ท่ีประชุมทราบ  พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมตัิ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
ทีไ่ด้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม  ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
 

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  1.  คุณประกิต  ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท  

  2.  คุณศรีภูม ิ      ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
  3.  คุณวรวรรณ     งานทว ี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  4.  คุณบำรุง        จินดา  กรรมการตรวจสอบ  
  5.  คุณประวัต ิ      จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
  6.  คุณสุทิน       ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร 
  7.  คุณลักขณา   ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ 
  8.  คุณนณณ ์       ผาณติวงศ ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 
  9.  คุณสุรเดช  ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
  10. คุณวิณณ ์  ผาณติวงศ ์ กรรมการบริหาร   
  11. คุณธรีพงษ ์ ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริษัท    
 
คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บริหารที่ไดร้ับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยช้ีแจงหรือตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ต่อที่

ประชุม ได้แก ่
1. คุณนิติ  ประทุมถิ่น  ผู้อำนวยการสายงานปฏบิัติการ 
2. คุณทวีเกียรติ  เทิดเผ่าพงศ์  ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
3. คุณระพีพรรณ  พิบูลย์ศิลป ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบญัชี  

 
และเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส  บริษัทฯ ได้เชิญ  คุณพจน์ อัศวสันตชัิย  ผู้สอบบัญชี     

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด   และคุณศุภฤกษ์  คชจิรัฐกุล    ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ ์ให้เข้า
ร่วมประชุมในวันน้ี  เพื่อช้ีแจงตอบข้อซักถามในประเด็นที่อาจจะทสี่วนเกี่ยวข้อง  และร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน    
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ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจำกดั       
พ.ศ. 2535  มาตรา 103  และ  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.  ได้กำหนดใหใ้นการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี )  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด   และต้องมี
จำนวนหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้
มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27  ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน  17  ราย รวมมผีู้ลงทะเบยีนเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจำนวน  44  ราย  นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม  107,175,783  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 41.49  ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ  จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย  หลงัจากนั้นคุณอวยชัยฯ ไดเ้รียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าว
ต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป   

   
คุณประกิต  ประทีปะเสน   ประธานคณะกรรมการบริษัท   ไดก้ล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตาม

ระเบียบวาระ 
   

วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี  2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 
  ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2561   ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  
5 เมษายน 2561  โดยบริษัทฯ ไดแ้นบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว  
   

ประธานฯ ได้ถามมติที่ประชุม และจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในลำดับตอ่ไป 
 

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,175,783 100 -  -  -  

 
 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิป็นคะแนนเสยีงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2561 
 

วาระที่  2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2561 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้คณุสรุเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ 

ประจำปี 2561    ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำป ี 2561 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อความ
ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 5 นาที  โดยมรีายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมลูที่เสนอในรายงานประจำป ี
2562    

หลังจากท่ีประชุมไดร้ับชมวีดีทัศน์  ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ Hydroblast ทีบ่ริษัทฯ ไดล้งทุนไปกว่า
10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในงานทำความสะอาดตัวเรือทดแทนงานพ่นทราย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดฝุ่นจากงานพ่นทรายที่เป็น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนได้เป็นอยา่งมาก  และเป็นอู่เรือลำดับแรก ๆ ท่ีนำอุปกรณด์ังกล่าวมาใช้ในงานซ่อมเรือ   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2561    
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วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2561 
    ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดลุและงบกำไรขาดทุนประจำปี  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของ
บริษัทฯ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคญัจากผูส้อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี  
2562  ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และขอให้ท่านประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อทีป่ระชุม
เพิ่มเตมิ 
 

คุณสรุเดชฯ  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2561 ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษัทฯ มีรายได้
รวมประมาณ  516.13  ล้านบาท  กำไรขั้นต้น  165.80  ล้านบาท  กำไรจากการดำเนินงาน  112.77  ล้านบาท  รายได้อื่น ๆ 
8.76  ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ  31.34  ล้านบาท  กำไรสุทธิ  32.67  ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น  0.13  บาท 
 แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2561 จากงานเรือซ่อม 420.79 ล้านบาท  คิดเป็น 80 %  รายได้จากงานเรือต่อ  39.65  
ล้านบาท  คิดเป็น 7 % รายได้จากบริษัทย่อยและงานโครงสร้างเหล็ก 55.70 ล้านบาท  คิดเป็น 11  % และรายได้อื่น ๆ 8.76  
ล้านบาท  คิดเป็น 2 % 

คุณสรุเดชฯ ได้แสดงกราฟรายได ้และกำไรสุทธิ เปรยีบเทียบตั้งแตป่ ี 2557 – 2561 จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทฯ มี
รายได้รวม  525  ล้านบาท  และจะสังเกตได้ว่าธรุกิจงานซ่อมเรือมแีน้วโน้มที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง  มี Gross Margin จากงานซ่อม
เรือเติบโตขึ้นถึง 26 %  ซึ่งงานซ่อมเรือจะยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต  บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังผลิตงาน
ซ่อมเรือ ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้รายไดข้องบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนือ่ง อีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยสรา้งรายได้ เป็นงานโครงสรา้ง
เหล็ก ที่บริษัทฯ เริ่มเข้าไปรบังานประกอบและติดตั้งในครงการตา่ง ๆ   

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ได้รายงานโครงการสำคญัต่าง ๆ ในปี 2561 เพิ่มเติม 
- บริษัทฯ ได้เข้าไปรับงานโครงสร้างเหล็ก 2 โครงการ ได้แก่ งานโครงการผลติและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ของด่าน

ศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา และงานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก  โครงการส่วนขยาย  สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2  ส่วน B ของ
อาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 4 ของผู้รับเหมาหลัก  
 - การเข้าไปรับงานซ่อมคืนสภาพ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความทนัสมัย ให้กับเรือทำลายทุนระเบดิ ของกองทัพเรือ  
จำนวน 2 ลำ  ได้แก่ เรือหลวงบางระจัน  และเรือหลวงหนองสาหรา่ย 
 - การปรับปรุงพ้ืนท่ีเขื่อนหน้าท่า  ติดตั้งทาวเวอรเ์ครน  เพื่อให้การทำงานภายในอู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 - การปรับปรุงอุปกรณ์การทำความสะอาดตัวเรือ  โดยใช้เครื่อง Hydroblast  ทำงานโดยใช้นำ้แทนการพ่นทราย  ซึ่ง
ทำงานได้ดีขึ้น  อีกท้ังยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

 พร้อมกับช้ีแจงรายการสำคัญในงบดุล  ณ 31 ธันวาคม 2561 และอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคญัให้ท่ีประชุมรับทราบ 
  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                         31/12/2561    31/12/2560    

 กำไรสุทธิ  (%)   (Net Profit Margin)                           6.22                  11.57                                         
 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (% )  ( Return on Equity )                            6.90                  17.73                   

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%)  (Return on Asset )                   4.38                  11.37                 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (Debt to Equity Ratio)       0.64                    0.52                    
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท )   ( Book Value per Share )       1.80                    1.87                
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   ( Net Profit per Share )                   0.13                    0.32 
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ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้ได้สอบถามปัญหา  
คุณลดัดา สัพพัญญสริิ ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย : ขอสอบถามถึงความคืบหน้าของหนี้สินที่มีอายุ

เกินกว่า 12 เดือน  
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร : ได้ชี้แจงว่าหนีท้ี่มีอายุเกิน 12 เดือน  สว่นใหญ่จะได้รับชำระภายในช่วงต้นปี 2561 เพราะ

จะมีเรื่องของงาน Claim และการตรวจสอบ  ซึ่งคาดว่าจะได้รับชำระทั้งหมดภายในปีนี้ 
 
 คุณจินตนา ด่านวิวัฒน์พร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ตามที่ได้ช้ีแจงว่า  บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานอยู่ 3 โครงการ  ได้มีการรับรูร้ายไดไ้ปท้ังหมดแล้วในปี 2561 ใช่หรือไม่ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร : ช้ีแจงว่าจะเหลือการรับรู้รายได้ในปี 2562  บางส่วนในโครงการสนามบินสุวรรณภมูิไม่มาก
นัก  แต่บริษัทฯ จะมีงานต่อเรือเฟอร์รี่ค้างจากปีท่ีแล้วซึ่งมคีวามลา่ช้าเนื่องจากปัญหาเรื่องแบบเรือ  โดยโครงการนี้เป็นโครงการ
ต่อเรือเฟอรร์ี่ที่จะขนส่งทั้งรถยนตแ์ละขนส่งผู้โดยสารลำแรกที่จะต่อขึ้นในประเทศไทย  ทำให้แบบเรือจะต้องผ่านการพิจารณา
ด้านความปลอดภยัอย่างเข้มงวด  ทำให้แผนงานล่าช้าออกไป  สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ตามที่ทุกท่านคงจะได้
รับทราบว่ามีอุบตัิเหตุทางเรือที่ภาคใต้ และเป็นสาเหตหุนึ่งที่ทำให้กรมเจ้าท่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  แต่บริษัทฯ ได้
ประสานงานกับกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดโดยกรมเจ้าท่าเองก็จะใช้โครงการนี้เป็นโครงการกอบกู้ช่ือเสยีงและมาตรฐานการต่อเรือ
ในประเทศไทยที่มีความปลอดภยัเช่นกัน 
 

คุณจินตนา ดา่นวิวัฒน์พร ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมถึงเครื่องมือ Hydroblast ว่ามีการนำมาใช้
งานบ้างหรือยัง 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร :  บริษัทฯ ได้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องในปี 2561 แต่เนื่องจากอุปกรณ์ดังกลา่ว เป็นเครื่องมือ
แบบใหม่  จึงมีความจำเป็นต้องมกีารปรับแต่งให้เหมาะสม และสรา้งความชำนาญในการใช้งานซึ่งจะต้องพัฒนาให้มีการใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป  ปัจจุบันได้นำมาใช้งานประมาณ 50 – 60 % ของงานทำความสะอาดตัวเรือ  ซึ่งลูกค้าบางรายยัง
เคยชินกับการใช้ทรายและยังไม่เช่ือมั่น  แต่ในทางเทคนิคบริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่างานมีคุณภาพเทียบเท่างานพ่นทรายและใช้
เวลาในการทำงานน้อยลง 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม่  แต่ไมม่ีท่านใดประสงค์จะสอบถาม  
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมตใินวาระนี ้

 
   โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,175,783 100 -  -  -  

 
  มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสดุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560        
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 วาระที่  
4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อนุมัการ  

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง    ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5 %) 
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองนีจ้ะมีจำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) 
ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 25,829,111.00  บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้วนตามกฎหมาย  บริษัทฯ จงึไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง 
  
 มติท่ีประชุม ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง  เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล 

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

 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นท่ีชำระแล้วจำนวน  258,291,087  หุ้น  ในรอบบัญชี ปี 2561  บรษิัทฯ มีกำไรสุทธิ       

(งบเฉพาะกิจการ)  จำนวน 27,918,058 บาท  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  
0.10 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทีจ่า่ยทั้งสิ้นจำนวน  25,829,109  บาท คิดเป็นร้อยละ 92.52 ของกำไรสุทธิ  และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลภายในวันท่ี  3 พฤษภาคม 2562    

 
ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้
 
โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,175,783 100 -  -  -  

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์   ให้จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ  0.10  บาท  รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายท้ังสิ้นจำนวน  จำนวน  25,829,109  บาท   และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวันท่ี  3 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 



  

 
6 

 วาระที่  5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2562 
ประธานฯ ได้ช้ีแจงที่ประชุมถึงขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมี

กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด  และกรรมการทีพ่้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถ
ได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งไดอ้ีก  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้  และในป ี 2562  มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน  3  ท่าน ได้แก ่
      1. คุณศรีภมู ิ ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
     2. คุณประวตั ิ จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
      3. คุณนณณ ์ ผาณติวงศ ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

       
ประธานฯ ได้ช้ีแจงที่ประชุมว่า  กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นวาระในปีน้ี ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 3 

ท่าน  ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จึงไมไ่ด้พิจารณาลงมติในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย  และขอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและในขณะทีม่ีการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่ได้อยู่
ในห้องประชุม  และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดีเยีย่มเป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ จึงลงมติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง  3 ท่าน  เป็นรายบุคคลตามลำดับ   
   
 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติให้กรรมการแตล่ะท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียง
เป็นดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน    ราย  รวมจำนวนหุ้นได้  107,175,783   หุ้น 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. คุณศรีภมูิ  ศุขเนตร 107,175,673 100 - - 110 - - - 

2. คุณประวตัิ  จันทร์เรือง 107,175,673 100 - - 110 - - - 

3. คุณนณณ์  ผาณิตวงศ ์ 107,175,783 100 - -  - - - - 

 
 
           วาระที่  6     พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี  2562  
 ประธานฯ    ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายป ีสำหรับปี  2562  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว   โดยมรีายละเอียดดังนี้     
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน     จำนวน 1,740,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน     จำนวน    390,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  3  ท่าน   จำนวน    180,000    บาท 
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท )เท่ากับปี  2561 
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นอกจากน้ีประธานฯ  ได้เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาจา่ยโบนสัให้แก่คณะกรรมการ  ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ  และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี  2561     
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจ่ายโบนสัให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน  รวมเป็นจำนวนเงิน  1,500,000  บาท     
ปรับลดลงร้อยละ 50 จากท่ีไดร้ับสำหรับผลประกอบการ ปี 2560  

 
ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา   และขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้   

 
โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,175,783 100 -  -  -  

 
 มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิด้วยเสียงเอกฉนัท์ดังนี ้

           1.  กำหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  สำหรับป ี2562 รวมเป็นเงินจำนวน  2,310,000  บาท ได้แก่  
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  11  ท่าน  รวม 1,740,000  บาท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน  รวม 390,000  บาท และ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  3  ท่าน  รวม  180,000    บาท 
           2.  ใหจ้่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นจำนวนเงิน 
1,500,000  บาท   

 
 วาระที่  7   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และค่าสอบบัญชีประจำปี  2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณา  แต่งตั้งผู้สอบบญัชี  และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562    ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดังนี ้    นายพจน ์  อัศวสันติชัย   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4891  หรือ       
นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4752  หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขท่ี 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรบัรอบบัญชีปี 2562   

 
พร้อมกันน้ีประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบญัชขีองบริษัทฯ ประจำปี 2562  เป็นเงินจำนวนไม่

เกิน  900,000  บาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน  55,000  บาท  และเมื่อรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท 
รวมเป็นค่าสอบบัญชี  1,095,000  บาท  ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน  60,000 บาท    
 
 ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเตมิว่า  การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นว่า
เป็นอัตราทีส่มเหตุสมผล  มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว  เห็นวา่บริษัทฯ ควรมอบหมายให้    
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด  เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2562 ต่อไป  
  

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,175,783 100 -  -  -  
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 มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และอนุมัตคิ่าสอบบัญช ี
          ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ      

 
 วาระที่  8   เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นไดส้อบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  

 
คุณสมชาย ปัดภยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  :   ได้มาประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นปีท่ี 5  และจากท่ีไดร้ับฟังในช่วงแรกที่

รายงานว่า  บริษัทฯ จะเติบโตจากงานซ่อมมากขึ้นเรื่อย  งานต่อเรอืจะลดลง  คล้าย  ๆ กับว่าจะมุ่งเน้นงานซ่อมเนื่องจากมี
สัดส่วนกำไรทีด่ี  และงานต่อเรือก็ลดน่อยลง  และเรื่องเรือเฟอรร์ี่  จะใช้เวลานานเท่าไรที่จะส่งมอบงาน  จะเสร็จในปี 2562 น้ี
เลยหรือไม่  และการที่บริษัทฯ จะไปต่อเรือเฟอร์รีเ่พราะความจำเปน็หรือว่ามีแนวโน้มความต้องการทีด่ีรองรับการท่องเที่ยวทาง
ภาคใต้  เดิมทีเ่ข้ามาถือหุ้น  งานในมือท่ีมีส่วนมากจะเป็นงานราชการ  ในปีนี้มีงานท่ีบริษัทฯ ไปแข่งขันเพื่อรับงานจากราชการ
มากน้อยแค่ไหน 
 
 ประธานฯ ขอช้ีแจงเกี่ยวกับงานตอ่เรือว่า  บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายที่จะไมร่ับงานต่อเรือ  เป็นงานท่ีดี ดกีว่างานซ่อม แต่
เป็นงานท่ียากที่จะได้รับงาน  แต่งานซ่อมต้องทำแน่นอน ไม่ทิ้งงานตอ่เรือ  มีการตดิตามงานต่อเรือมาอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ยัง
ไม่ได้รับงาน  จึงต้องเร่งทำงานซ่อมเรือให้มรีายได้เพิ่มขึ้น 
 
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร : ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า งานซ่อมเรือของบริษัทฯ ถือเป็นธุรกิจหลัก  งานซ่อมเรือได้รับการยอมรับ
จากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  สามารถเป็นรายได้ที่เลี้ยงบริษัทฯ ได้ รายได้จากการซ่อมเรือประมาณ 350 ล้านบาท 
ต่อปี เกือบเต็มประสิทธิภาพ   เปน็ส่วนท่ีสร้างรายได้หลักของอู่เรือ  บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายกำลังผลติ  ประกอบกับ 
กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐทีม่ากขึ้น  ทำให้ต้องมีการซ่อมและปรับปรุงเรือมากข้ึนไปด้วย   คู่แข่งบางรายปิดตัวลง  ทำให้ยังมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น   งานต่อเรือก็ไม่ทิ้งแต่เป็นงานท่ียังมคีวามไม่แน่นอน  ปลายปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประมลูงานของ
กองทัพเรือ แต่ยังไม่มีการประกาศผล  ในปี 2562 มีโครงการเล็ก ๆ ต่อเรือเก็บขยะใหก้ับบริษัท โตโยต้า  เพื่อทำ CSR  และต่อ
เรือเก็บขยะ ให้กับบริษัทในเครือเพื่อให้บริการเก็บผักตบชวา  นอกจากน้ียังมีโครงการต่อเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่
ติดตามงานอยู่อย่างใกล้ชิด  เพียงแต่ต้องการขยายกำลังงานซ่อมให้เติบโตขึ้น  เกี่ยวกับเรือเฟอรร์ี่ ระยะเวลาการทำงานประมาณ 
18 เดือน  ซึ่งจะคาบเกี่ยวไปถึงปหีน้า  และโดยเรือเฟอร์รีม่ือสองจากประเทศญี่ปุ่น ลดน้อยลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการ
เดินทางในประเทศ  ผู้ประกอบการมองหาการต่อเรือใหม่  บริษัทฯ จึงอยากเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะทาง  ที่ต้องต่อเรือให้
สอดคล้องกับกฎความปลอดภัยมากข้ึน  ถ้าบริษัทฯ มีความชำนาญช้ึนจะสามารถต่อเรือประเภทน้ีรองรับความต้องการของลูกค้า
ในภูมิภาคนีไ้ด ้

  
ประธานฯ  : ช้ีแจงที่ประชุมว่า  บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตอ่เรือมาแล้วเกือบทุกประเภท  แม้กระทั่งเรือท่ีต่อ

ให้กับโตโยต้า  กำไรไมม่ากแต่เป็นโครงการที่ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จกัและเป็นช่ือเสียงให้กับบริษัทฯ อกีทางหนึ่ง 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร : ช้ีแจงเพิ่มเตมิว่า  บริษัทฯ ได้เสนองานให้กับโตโยต้า  โดยไม่ใช่ราคาที่ต่ำที่สุด  แต่บริษัทฯ 

สามารถแสดงการออกแบบการทำงานให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นจนได้รบัการคัดเลือก  ซึ่งปกตโิตโยต้าจะถวายรถยนต์เป็นประจำ  
แต่ไดร้ับคำแนะนำว่าในคูคลองมีปญัหามาก ทั้งน้ำเสียและขยะจำนวนมากโดยเฉพาะขยะขนาดใหญ่ในคลองเปรมประชากร  เป็น
โจทย์ให้อู่เรือไปเสนอแบบและอุปกรณ์เพื่อแก้ปญัหาหน้างานจริง  จึงเป็นที่มาของการออกแบบเรือลำนี้ และบริษัทฯ มีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในโครงการของในหลวง                                                 
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นิยามกรรมการอสิระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
1.   ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ บุคคล
 ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 
 
2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
 บุคคลท่ีใหบ้ริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั หรือ บริษทัในเครือ เช่น ผูส้อบบญัชี  ทนายความ ฯลฯ หรือ
 เป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
3.   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  ไม่วา่ในลกัษณะคู่คา้หรือการกูย้มื  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย 
 ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน และการบริหารงานของบริษทั  บริษทัในเครือ  บริษทั
 ร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะใหข้าดความเป็นอิสระ 
 
4.   ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม หรือบุคคล
 ท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ,                     
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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รายละเอยีดโดยย่อเกี่ยวกบักรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ 

                                                                                                                                        

 
 

 

 
 
 
 
ประสบการณ์การท างาน :                                                                                                  
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
 :  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั(มหาชน)  

บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จ ากดั(มหาชน),  
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน), บริษทั อ่างทองซูการ์เทอร์มินลั จ ากดั  

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  :  บริษทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน),  
 บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั(มหาชน), บริษทั ลคัก้ีเทค็ซ์ (ไทย) จ ากดั(มหาชน),  
 บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั(มหาชน), บริษทั รองเทา้บาจาแห่งประเทศไทย จ ากดั(มหาชน) 
 กรรมการ  :  บริษทั ซสัโก ้จ ากดั(มหาชน) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ   

 ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  200,200 หุน้, คิดเป็น 0.08%  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562   
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2538  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 24  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง  
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    8     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    1    แห่ง  
กจิการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ  บริษทั อ่างทองซูการ์เทอร์มินลั จ ากดั 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี - 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 

 

 

 

1. ช่ือ   นายประกิต   ประทีปะเสน อายุ     77  ปี สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Wayne State University, Detroit USA. 
                               ปริญาญาตรี  บริหารธุรกิจ Silliman  University, Dumaguete ,  

    The Philippines. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร The role of Chairman (RCM) 
                     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
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ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั(มหาชน) 

ผูจ้ดัการการเงินและบญัชีอาวุโส  : บริษทั สกู๊ต ดีไซน์ จ ากดั 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ   
  ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  - ,  (-%)       
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  3 ปี  
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั  2/4 คร้ัง , คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     1    แห่ง 
กจิการท่ีไม่ใช่กจิการจดทะเบียน 
ผูจ้ดัการการเงินและบญัชีอาวุโส    บริษทั สกู๊ต ดีไซน์ จ ากดั 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์         - 
ไม่เป็น- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ช่ือ   นางลกัขณา    ศรีสด  อายุ  55  ปี สัญชาติ     ไทย   
การศึกษา  :  ปริญญาโท  บญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
      ปริญญาตรี   บญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลย ี และอาชีวศึกษา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

          หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
ประสบการณ์การท างาน : 
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษทั  
   ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  1,000,000 หุน้ ,  คิดเป็น  0.39%   ขอ้มูล ณ. วนัท่ี 18 มีนาคม 2562      
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  1  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั  4/4  คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     12    แห่ง 
กจิการท่ีไม่ใช่กจิการจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร  บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ากดั, บริษทั มารีน เอเยนซ่ีส์ จ ากดั, 

บริษทั ซีทราน ทราเวิล จ ากดั, บริษทั ออมนิเทค เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั,  
บริษทั เฮริเทจ สวีท จ ากดั, บริษทั ซีทราน เฟอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดั,  
บริษทั ซีทราน พอร์ท จ ากดั, บริษทั ซีทราน ด๊อคยาร์ด จ ากดั, บริษทั ซีทราน ไลน์ จ ากดั, 
บริษทั ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จ ากดั, บริษทั เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จ ากดั 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 

 

 

 

 

 

3.  ช่ือ    นายธีรพงษ ์ ตณัฑไ์พบูลย ์ อายุ  55  ปี สัญชาติ  ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  GOLDEN GATE UNIVERSITY 
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ประสบการณ์การท างาน : 
 ปัจจุบนั  กรรมการ  : บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั(มหาชน) 
   กรรมการบริหาร  : บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ากดั, บริษทั มารีน เอเยนซ่ีส์ จ ากดั, 

บริษทั ซีทราน ทราเวิล จ ากดั, บริษทั ออมนิเทค เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั,  
บริษทั เฮริเทจ สวีท จ ากดั, บริษทั ซีทราน เฟอร์ร่ี จ ากดั, บริษทั ซีทราน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดั,  
บริษทั ซีทราน พอร์ท จ ากดั, บริษทั ซีทราน ด๊อคยาร์ด จ ากดั, บริษทั ซีทราน ไลน ์จ ากดั, 
บริษทั ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จ ากดั, บริษทั เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จ ากดั 
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษทั 
  ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  5,500,000 หุน้ ,  คิดเป็น  2.13%   ขอ้มูล ณ. วนัท่ี 18 มีนาคม 2562      
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง : 4 เมษายน 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  2  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั  4/4  คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     2    แห่ง 
กจิการท่ีไม่ใช่กจิการจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร  และผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก   บริษทั น ้าตาลนครเพชร จ ากดั 
กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มินลั จ ากดั  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการท่ีแข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 

 

 

3.  ช่ือ   นาย วิณณ์   ผาณิตวงศ ์ อายุ  38  ปี สัญชาติ  ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)  Harvard Business School   

    (Harvard University), USA. 
      ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์  ภาคภาษาองักฤษ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)           
ประสบการณ์การท างาน : 
 ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  : บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั(มหาชน) 
   กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายส่งออก  : บริษทั น ้าตาลนครเพชร จ ากดั 
                           กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ  : บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มินลั จ ากดั 
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รายละเอยีดกรรมการผู้เสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ช่ือ - สกุล      นายศรีภูมิ ศุขเนตร 
อาย ุ       87 ปี 
ท่ีอยู ่ 69/1 ซ.สุขมุวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตนั เขตวฒันา  

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

- บจก.โกษากร 
ประธานคณะกงสุลกิตติมศกัด์ิแห่งประเทศไทย   
นายกกิตติมศกัด์ิสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์กงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิ 
- ราชรัฐโมนาโค 

สัดส่วนการถือหุน้ใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ ในวาระการประชุม  - ไม่มี - 
 
2. ช่ือ - สกุล      ดร.บ ารุง จินดา 
อาย ุ       83 ปี 
ท่ีอยู ่       29 หมู่ 1  ถ.เสรีไทย  แขวง คนันายาว  เขต คนันายาว  กทม. 
ต าแหน่งปัจจุบนั      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประสบการณ์การท างานปัจจุบนั    นกัธุรกิจ       
สัดส่วนการถือหุน้ใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ ในวาระการประชุม  - ไม่มี - 
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                                                                                               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                                               อากรแสตมป์ 20 บาท 
                                                                                                    PROXY Form A.                                                        Duty Stamp 20 ฿ 

 
1. ข้าพเจ้า            เขียนที่ 
I/We                Written at 
อยู่บ้านเลขที ่          สัญชาติ  วันที่ เดือน ป ี
Address          Nationality  Date Month Year   
 
2. เปน็ผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services  Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น              และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of    shares         and the voting right equals to    votes as follows 
 หุ้นสามัญ     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 
ordinary share     shares       equal to voting right     votes 
 
3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint  
(1) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำป ี2563  ขึ้นในวันศุกรท์ี่  3  เมษายน  
2563  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง ฟอร์จนู 3 ชั้น 3  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่น anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General  Meeting 2020 to be held on April 3, 2020  
at 10.00 hours at Fortune 3 Room, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok or on the date and at the place as 
may be postponed or changed. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

ลงชื่อ         ผูม้อบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

 
 
หมายเหต/ุRemarks: ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น ให้ผูร้ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, 
each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 
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                                                                                               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                                                    อากรแสตมป ์20 บาท 
                                                                                                    PROXY Form B.                                                              Duty Stamp 20 ฿ 

 
1. ข้าพเจ้า                          เขียนที ่
I/We                Written at 
อยู่บ้านเลขที ่                     สัญชาติ  วันที่ เดือน ป ี    
Address          Nationality  Date Month Year   
 
2. เปน็ผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services  Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม             หุ้น              และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ       เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of    shares         and the voting right equals to    votes as follows 
 หุ้นสามัญ                  หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ           เสียง 
ordinary share     shares       equal to voting right     votes 
 
3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint  
(1) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปน็ผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำป ี2563  ขึ้นในวันศุกรท์ี่  3  เมษายน  2563  
เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง ฟอร์จูน 3 ชัน้ 3  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่น 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General  Meeting 2020 to be held on April 3, 2020  at 10.00 hours at 
Fortune 3 Room, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 
 
4. ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
    I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
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รายการ 
Agenda Items 

เห็นด้วย 
For 

ไม่เห็นด้วย 
Against 

งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562                      
Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด  วันที ่31 ธันวาคม 2562 
Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended  December 31, 2019. 
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 
Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for 
the fiscal year 2019.  
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2563 
Agenda Item 5: To consider the election of the directors to replace those who are retired by 
rotation and the director remuneration for the year 2020. 
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
             เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the nominated candidates as a whole. 
             เลือกกรรมการตามรายบคุคล / Vote for an individual nominee. 
                (5.1) นายประกิต          ประทีปะเสน 
                        Mr.Prakit           Pradipasen 
 
                (5.2) นางลักขณา          ศรีสด 
                       Mrs.Luckana       Srisod   
 
                (5.3) นายธีรพงษ์           ตัณฑ์ไพบูลย์ 
                       Mr.Teerapong     Tanphaibul 
      
                (5.4) นายวิณณ์             ผาณิตวงศ์ 
                       Mr.Win               Panitvong 

   

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำป ี 2563 
Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2020. 
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำป ี 2563 
Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 
2020. 
 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
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รายการ 
Agenda Items 

เห็นด้วย 
For 

ไม่เห็นด้วย 
Against 

งดออกเสียง 
Abstain 

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

   

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

ลงชื่อ         ผูม้อบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ         ผูรั้บมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  /Remarks:  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้ารว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะ 
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than 
one proxy holder in order to split votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 
3. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ข้างตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited. 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจำปี 2563  ขึ้นในวันศุกรท์ี่  3  เมษายน  2563  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง ฟอร์จูน 3 ชั้น 3  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน   ถนน

รัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
In the Meeting of the Annual General  Meeting 2020 to be held on April 3, 2020 at 10.00 hours at Fortune 3 Room, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok 
Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
วาระที่/ Agenda Item:      เร่ือง/ Subject:     
 (1) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her       

consideration. 
 (2) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย / For       ไม่เห็นดว้ย / Against      งดออกเสียง / Abstain 
                                              

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

 เห็นดว้ย / For       ไม่เห็นด้วย / Against      งดออกเสียง / Abstain 
 

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

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

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

1.    
2.    
3.    

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

ลงชื่อ         ผูม้อบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

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

หนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไ้ขชื่อ – ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
 

2.    กรณีมอบฉันทะ 
- ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะ ให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์ออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด  

ออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต้่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม  

โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไว ้        
ทุกแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
  

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ า ตวัขา้ราชการ/ 
ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้
แทนหนงัสือเดินทาง 

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 
  -   นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง ท่ีไดอ้อกให้ ไม่

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

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

ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  -   ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถา้มี  คะแนน  

                             เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
  -     ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็ห้ด าเนินการให้เป็นไป 

                             ตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงทะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น  
                       หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
 3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญ  
                      ให้ผูถ้ือหุ้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้
 4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้มื่อมีผูถ้ือหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มกีารลงคะแนน  
                       ลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง

ลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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 หมวดท่ี  4   
 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้   21. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั      เป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทั      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่า     
การประชุมวิสามญั 

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

 
ขอ้   22.   การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ( ถา้มี )  มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยีสิ่บหา้คน  หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ขอ้   23. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  หากประธานกรรมการ     

ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
 
ขอ้   24. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นใหถื้อเอา

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

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

 
ขอ้   25.   ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้ประชุมขอ้ใดหา้มมิใหอ้อกเสียงในขอ้นั้น  เวน้แต่การ

ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ   ไม่อยูใ่นบงัคบัของขอ้น้ี 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ 
(โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์ม และน าส่งมาทางโทรสารหมายเลข 02-453-7213 หรือ                                         

E-mail: fid@asimar.com) 
 

 

เรียน  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

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

มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)  
ในรูปแบบหนงัสือ โดยขอใหจ้ดัส่งไปยงัช่ือของขา้พเจา้ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
 

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

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

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

 


