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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-L62005 
4   มีนาคม  2562 
 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
  2. รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงประกอบดว้ย 
   2.1 รายงานประจ าปี 2561 ตามแบบ 56-2 
   2.2 งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบแลว้ ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  3. นิยามกรรมการอิสระ 
  4. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระและไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้รับ 
   ต าแหน่งใหม่ 
  5. หนงัสือมอบฉนัทะและรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ในการ 
   เขา้ร่วมประชุม 
  6. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
  7. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุม 
  8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนงัสือ 
  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ตอ้งน ามาแสดง ณ สถานท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ  ากดั ( มหาชน )   ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญั    
ผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562  ข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี  4  เมษายน  2562  เวลา  10.00  น. ณ  หอ้ง Boardroom 1 โซน C  
ชั้น 3      ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ    ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561  
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

             การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561  โดยมีส าเนา
รายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงาน รับรองรายงานประจ าปี และรับรองรายงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯประจ าปี 2561    
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี และงบการเงิน    
ของบริษทัฯ ตามรายงานประจ าปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสด ประจ าปีส้ินสุด                              
 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ตามรายงานประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ 

การลงมติ  
    วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4   พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ จ  านวน 27,918,058  บาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)  บริษทัฯ พิจารณาไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย  เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุนส ารอง
ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
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บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ 40 % ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แต่ละงวดบญัชีหลงัจากหกัส ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้มี)   ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล          
ดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่
รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ    
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561
และจ่ายเงินปันผล  ดงัน้ี 

                 1. ไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯมีส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
     2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราปันผล 0.10 บาทต่อหุน้ ในปัจจุบนับริษทัมี
ทุนช าระแลว้จ านวน 258,291,087 หุน้ คิดเป็นจ านวนเงินปันผลรวม 25,829,109 บาท   โดยก าหนดจ่ายปันผลใน
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
   รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดงัน้ี   (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสุทธิ (บาท) 27,918,058 79,529,252 

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

เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.10 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 25,829,109 51,658,217 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 92.52 64.95 
 

 การจ่ายเงินปันผลในอตัราขา้งตน้เป็นอตัราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทัฯ  
 โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
คืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณ 20/80 
 การลงมติ  
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5    พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี  2562 
  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

  รายนามกรรมการจ านวน 3  ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ไดแ้ก่ 
1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
 2. นายประวติั       จนัทร์เรือง กรรมการบริษทั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

     3. นายนณณ์  ผาณิตวงศ ์ กรรมการบริษทั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  
 เน่ืองจากวาระน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอให้คณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูพ้ิจารณา คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทัฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการ 
ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ    ทั้ง 3  ท่าน 
ท่ีครบวาระแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 3  ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลบั  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  โดยกรรมการท่านท่ีไดรั้บพิจารณาใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
 บริษทัฯไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการ  รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบ
วาระเพิ่มเติมเขา้มายงับริษทัฯ       
  ทั้ งน้ีบริษัทฯได้แนบค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเท่ ากับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ในส่ิง
ท่ี ส่งมาดว้ย (3) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ     
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ไดแ้ก่  

 1. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     

 2. นายประวติั       จนัทร์เรือง กรรมการบริษทั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
     3. นายนณณ์  ผาณิตวงศ ์ กรรมการบริษทั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 
 เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบภายใตร้ะเบียบของบริษทัฯ และ
กฎหมายต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลกรรมการท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (4) 
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 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน 

หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า

จ านวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ตามล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมออก
เสียงไดเ้พิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

วาระที ่6    พจิารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562 
 1. ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  ภายในวงเงิน   2,310,000  บาท   รายละเอียดดงัน้ี 
                           หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนรายปี ปี 2562 ปี 2561 

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. โบนสักรรมการ  เห็นสมควรใหจ่้ายโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
 
 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ รายงานประจ าปี 2561 หวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี และสถานะ
ทางการเงิน   
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บริษทัฯไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
- ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบ้ียประชุม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
- กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการชุดยอ่ยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนตามความ

รับผดิชอบ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายไดแ้ละ
ผลก าไรของบริษทัฯท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แลว้ รวมถึงพิจารณาการ
ขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทัฯ ซ่ึงเห็นวา่อตัราค่าตอบแทนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัมีความเหมาะสมจึง
เห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ 
 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด  ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และ ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
     เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ  ากัด       
โดย   แต่งตั้งนายพจน์    อศัวสันติชัย   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4891 (ระยะเวลา 4 ปี)   หรือนายพีระเดช           
พงษเ์สถียรศกัด์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4752    นางสาววนันิสา  งามบวัทอง       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขท่ี 6838  คนใดคนหน่ึงเป็นผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2562  เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ           
งบการเงินของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพ
ในการท างาน และเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.   
     พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 จ านวน ไม่เกิน  1,095,000 บาท       
ซ่ึงค่าตอบแทนเพิ่มข้ึน 60,000 บาท จากปี 2561  โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ  ากัด  เร่ิมเป็นผูส้อบบัญชี         
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท เน่ืองจากเป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯมาโดยตลอด  
    ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ  ากัด  เป็นผูส้อบบัญชี โดยแต่งตั้ งนายพจน์     อศัวสันติชัย   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4891         
หรือนายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัด์ิ  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4752    หรือนางสาววนันิสา  งามบัวทอง          
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 6838 จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากัด  คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562  โดยก าหนดค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
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                                                                          หน่วย : บาท 
 

 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนรายปี 1,095,000 1,035,000 

ค่าบริการอ่ืน - - 

รวม 1,095,000 1,035,000 

  
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ/บริษทั
ยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 การลงมติ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด  ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และ ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8    เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
  บริษทัฯ ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวดว้ย โดยบริษทัฯ จะเปิดให้
ผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนหรือกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการอิสระใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน โปรดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.asimar.com/investor 
กลบัคืนมายงั เลขานุการบริษทั ล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย  1  วนั  เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจดั
ประชุม 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  ( นายสุรเดช  ตณัฑไ์พบูลย ์) 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ายการเงินและบญัชี/แผนกการเงิน  

โทร: 02-815-2060 ต่อ 2816, 2800, 2994 

http://www.asimar.com/




















ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

นิยามกรรมการอสิระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
1.   ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ บุคคล
 ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 
 
2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
 บุคคลท่ีใหบ้ริการดา้นวชิาชีพแก่บริษทั 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 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

รายละเอยีดโดยย่อเกี่ยวกบักรรมการทีพ้่นต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ 

                                                                                                                                        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์การท างาน :                                                                                                  
ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
                                      บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั(มหาชน)  
 ประธานกรรมการ :  บริษทั โกษากร จ ากดั   
 ประธานคณะกงสุลกิตติมศกัด์ิแห่งประเทศไทย  
 นายกกิตติมศกัด์ิสมาคมโทรคมนาคมฯในพระบรมราชูปถมัภ ์
 กงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิ  ราชรัฐโมนาโค 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมบริษทัฯแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี  ,  (- %)    
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2538  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 23  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง , คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง, คณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    1    แห่ง  
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ  บจก. โกษากร  
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมาย 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) - ไม่มี - 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 

1. ช่ือ   นายศรีภูมิ   ศุขเนตร อายุ     86  ปี สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                               ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัปารีส 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
                     หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 
                                    หลกัสูตร The role of  Chairman (RCM) 
                                    หลกัสูตร Director Forum 
                                              หลกัสูตร Board Performance Evaluation 
                                                   หลกัสูตร CEO Performance Evaluation 

หลกัสูตร   Board Nomination and Compensation Program(BNCP) 
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ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั(มหาชน) 

กรรมการบริหาร  : บริษทั นวกิจบา้นเมือง จ ากดั  , บริษทั แหลมฉบงัอินเตอร์เนชัน่แนล  คนัทร่ีคลบั จ ากดั
 กรรมการผูจ้ดัการ : บริษทั นครินทร์ปารค ์จ ากดั , บริษทั นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท จ ากดั 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมบริษทัฯแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  6,000,000 หุน้ ,  คิดเป็น  2.32%      ขอ้มูล ณ. วนัท่ี 14 มีนาคม 2561  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง : 26 พฤศจิกายน 25444  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ :  17 ปี  
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง , คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     4    แห่ง 
กจิการทีไ่ม่ใช่กจิการจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร  บจก.นวกิจบา้นเมือง  , บจก. แหลมฉบงัอินเตอร์เนชัน่แนลคนัทร่ีคลบั   
กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นครินทร์ปารค ์, บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท 
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมาย 10 ปีทีผ่่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์         - 
ไม่เป็น- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ช่ือ   นายประวติั      จนัทร์เรือง  อายุ  80  ปี สัญชาติ     ไทย   
การศึกษา  :  ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      ปริญญาตรี   บญัชี               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee 
ประสบการณ์การท างาน : 
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :  กรรมการ    และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
 

ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมบริษทัฯแลว้ 
การถือหุ้นในบริษัท :  5,500,000 หุน้ ,  คิดเป็น  2.13%   ขอ้มูล ณ. วนัท่ี 14 มีนาคม 2561      
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง : 4 มิถุนายน 2545 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ :  16  ปี 
การเข้าประชุม :  คณะกรรมการบริษทั  3/4  คร้ัง, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 
การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอืน่  :  บริษทัจดทะเบียนจ านวน    -     แห่ง  ,  ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     5    แห่ง 
กจิการทีไ่ม่ใช่กิจการจดทะเบียน 
กรรมการ  บริษทั อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล จ ากดั, บริษทั วทิยั ไบโอเพาเวอร์ จ  ากดั, 
   บริษทั มิลตั้นไบโอเทค จ ากดั, บริษทั น ้าตาลนครเพชร จ ากดั,บริษทั นครเพชรกรีนเนอร์ยี ่จ  ากดั, 
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมาย 10 ปีทีผ่่านมา  - ไม่มี - 
เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็น - 
กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่มี - 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) - ไม่มี- 
เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
- ไม่เป็น- 
 

 

3.  ช่ือ   ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ ์ อายุ  42  ปี สัญชาติ  ไทย 
การศึกษา  :  ปริญญาเอก  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
      ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ University of  North Carolina  Wilmington 
      ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
         หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program(BNCP)  
ประสบการณ์การท างาน : 
 ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  : บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั(มหาชน) 
   กรรมการ  : บริษทั อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล จ ากดั , บริษทั วทิยั ไบโอเพาเวอร์ จ ากดั,  
                                               บริษทั นครเพชรกรีนเนอร์ยี ่จ  ากดั, บริษทั มิลตั้นไบโอเท็ค จ ากดั, บริษทั น ้าตาลนครเพชร จ ากดั 
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รายละเอยีดกรรมการผู้เสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ช่ือ - สกุล      ดร.บ ารุง จินดา 
อาย ุ       82 ปี 
ท่ีอยู ่       29 หมู่ 1  ถ.เสรีไทย  แขวง คนันายาว  เขต คนันายาว  กทม. 
ต าแหน่งปัจจุบนั      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประสบการณ์การท างาน     ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
       -   บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ 
       ปัจจุบนั นกัธุรกิจ     
  
ประวติัการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่มี - 
สัดส่วนการถือหุน้ใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สีย ในวาระการประชุม   - ไม่มี - 
 
 

2. ช่ือ - สกุล      นางลกัขณา ศรีสด 
อาย ุ       54 ปี 
ท่ีอยู ่ 19/51 ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

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

- บจก. สกู๊ต ดีไซน์    
ประวติัการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่มี - 
สัดส่วนการถือหุน้ใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สีย 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 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    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     
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2562  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  4  
เมษายน  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง Boardroom 1 โซน C  ชั้น 3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นanyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General  Meeting 2019 to be held on April 4, 2019  
at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , Bangkok or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น 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. 



สิ่งที่สิ่งมาด้วยล าดับที่ 5 (Appendix 5) 

 

                                                                                               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 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม             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     
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(2) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
(3) นาย / นาง / นางสาว      อาย ุ  ปี   อยู่บา้นเลขที ่
Mr. / Mrs. / Miss       Age   Years Address     
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หรือ 
Sub-District    District       Province    Zip Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปน็ผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2562  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที ่  4  เมษายน  
2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง Boardroom 1 โซน C  ชั้น 3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General  Meeting 2019 to be held on April 4, 2019  at 10.00 hours at 
Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, 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: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561                      
Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2018 
 (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: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปีสิ้นสุด                     
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda Item 3: To approve the statement of financial position, the statement of comprehensive 
income and cash Flow statement for the year ended December 31, 2018 
 (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: พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี2561 และจ่ายเงินปันผล 
Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit from 2018 operating results and 
dividend payment.   
 (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: พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ    
Agenda Item 5: To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation  
 (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) นายศรีภูมิ               ศุขเนตร 
                        Mr.Sribhumi         Sukhanetr 
 
                (5.2) นายประวัติ               จันทร์เรือง 
                       Mr.Prawat               Chanruang   
 
                (5.3) นายนณณ์                 ผาณิตวงศ์ 
                       Mr.Nonn                 Panitvong 
                         

   

วาระที่ 6: พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจ าป ี 2562 
Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the 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 7: พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าป ี 2562 
Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the 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. 
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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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. 
 
 
กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

ลงชื่อ         ผูม้อบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ         ผู้รบัมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

ลงชื่อ         ผูร้ับมอบฉันทะ 

       Signature (                    ) Proxy Holder 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  /Remarks:  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะ 
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 
การมอบฉันทะในฐานะเปน็ผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited. 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที ่ 4  เมษายน  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง Boardroom 1 โซน C  ชั้น 3  ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่น 
In the Meeting of the Annual General  Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National 
Convention Center, 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.    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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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เงือ่นไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
1.    กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทน

หนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ – ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

2.    กรณมีอบฉันทะ 
- ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะ ให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์ออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด  

ออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม  

โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไว ้        
ทุกแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
  

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ า ตวัขา้ราชการ/ 
ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลสญัชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้
แทนหนงัสือเดินทาง 

 • กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 
  -   นิติบุคคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง ท่ีไดอ้อกให้ ไม่

เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ    
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 
การลงทะเบียน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1.00 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น      

ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  -   ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถา้มี  คะแนน  

                             เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
  -     ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็ห้ด าเนินการให้เป็นไป 

                             ตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงทะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น  
                       หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
 3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญ  
                      ให้ผูถื้อหุ้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้
 4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนน  
                       ลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง

ลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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 หมวดที ่ 4   
 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้   21. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั      เป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่า     
การประชุมวสิามญั 

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

 
ขอ้   22.   การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ( 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 2561 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 2561 ของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ  ากดั (มหาชน)  
ในรูปแบบหนงัสือ โดยขอใหจ้ดัส่งไปยงัช่ือของขา้พเจา้ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
 

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

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

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

 


