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หน้าที่ 1 

สารบัญ 

หนังสือบอกกล่าวเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

                      สิ่งที่ส่งมาด้วย 

สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ฉบบัวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 1 

รายงานประจําปี 2560 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิน้สุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

2 

ประวติักรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและนิยาม

กรรมการอิสระ 

3 

รายงานการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2560 4 

ข้อมลูผู้สอบบญัชีและข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 5 

คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในการ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

6 

ประวติักรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 7 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 8 

หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข. และโปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 9 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2560 ฉบบัรูปเลม่ 10 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 11 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่: 

สํานกักํากบัดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 80  ซอยบางนา

ตราด 30 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

โทรศพัท์ 0-2016-6596, 0-2016-0190-4 ตอ่ 611, 609  

โทรสาร 0-2016-0199 
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หน้าที่ 2 

หนังสือบอกกล่าวเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ท่ี พม.กปง. 029/2561 วนัท่ี 27 มีนาคม 2561  

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

ด้วยท่ี ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2561 ซึง่ประชุม

เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี  

26  เมษายน  2561  เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนน

เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 

มีนาคม 2560 และได้จดัทํารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีสําเนารายงานการประชุม

ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 

1/2560 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 

1/2560 ได้มีการบนัทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน สมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561 ให้รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ซึง่กําหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบ

แผ่นซีดี) (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือ

รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทประจําปี 2560 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นเพียงการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
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หน้าที่ 2 

หนังสือบอกกล่าวเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ท่ี พม.กปง. 029/2561 วนัท่ี 27 มีนาคม 2561  

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

ด้วยท่ี ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2561 ซึง่ประชุม

เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี  

26  เมษายน  2561  เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนน

เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 

มีนาคม 2560 และได้จดัทํารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีสําเนารายงานการประชุม

ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 

1/2560 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 

1/2560 ได้มีการบนัทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน สมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561 ให้รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ซึง่กําหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบ

แผ่นซีดี) (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือ

รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทประจําปี 2560 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นเพียงการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 

หน้าที่ 3 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท 

ประจาํปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 36 (2) และข้อ 39 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทํางบดุล

และงบกําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการ

ประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯสําหรับ

ปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในสว่น “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

งบการเงนิรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

งบการเงนิรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

สินทรัพย์รวม 10,678.67 8,382.69 

หนีส้ินรวม 4,431.96 5,723.07 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,246.71 2,659.62 

รายได้รวม 4,540.75 4,370.47 

กําไรสทุธิ 759.11 1,202.16 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.33 0.64 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 

เพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจําปี 

2560 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมรายงาน

ของผู้สอบบญัชี 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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หน้าที่ 4 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (3) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้

ถือหุ้ นประจําปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กบัข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดให้บริษัทฯ ต้อง

จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้การจ่ายเงินปัน

ผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม

อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จากผล

การดําเนินงานในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิทัง้สิ น้  759,109,760 บาท 

คณะกรรมการจงึพิจารณา จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน 

59,600,000 บาท และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

รายการ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

อตัราหุ้น

ละ(บาท) 

ราคาหุ้นท่ี

ตราไว้(บาท/

หุ้น) 

การจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2560 
2,500,000,000 250,000,000 0.10*** 1 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาล ครัง้ท่ี 1* 
20,000,000 300,000,000 15 100 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ครัง้ท่ี 2** 
2,000,000,000 500,000,000 0.25 1 

รวมทัง้สิน้ 1,050  

หมายเหต:ุ  

* มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2560  อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุ้นละ 15 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 จํานวน 210 ล้านบาท และ

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 จํานวน 90 ล้านบาท 
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หน้าที่ 4 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (3) กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้

ถือหุ้ นประจําปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กบัข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดให้บริษัทฯ ต้อง

จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้การจ่ายเงินปัน

ผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม

อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จากผล

การดําเนินงานในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิทัง้สิ น้  759,109,760 บาท 

คณะกรรมการจงึพิจารณา จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน 

59,600,000 บาท และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

รายการ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

อตัราหุ้น

ละ(บาท) 

ราคาหุ้นท่ี

ตราไว้(บาท/

หุ้น) 

การจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2560 
2,500,000,000 250,000,000 0.10*** 1 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาล ครัง้ท่ี 1* 
20,000,000 300,000,000 15 100 

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ครัง้ท่ี 2** 
2,000,000,000 500,000,000 0.25 1 

รวมทัง้สิน้ 1,050  

หมายเหต:ุ  

* มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2560  อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุ้นละ 15 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 จํานวน 210 ล้านบาท และ

วนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 จํานวน 90 ล้านบาท 

 

 

 

หน้าที่ 5 

** มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่5/2560 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 อนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จํานวน 230 ล้านบาท 

และวนัที่ 30 สิงหาคม 2560 จํานวน 270 ล้านบาท 

*** จ่ายจากกําไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ (NON-BOI) 0.016 บาท/หุ้น และจ่ายจากกําไรสุทธิส่วนที่

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 0.084 บาท/หุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ

จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ใน

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควร  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 อนมุติั

การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ดงันี ้

ก) จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 59,600,000 บาท 

ข) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นจํานวน 2,500,000,000 

หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  250,000,000 บาท 

ค) เงินกําไรสะสมท่ีเหลือ ให้เป็นเงินกําไรสะสมตอ่ไป 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้

วนักําหนดสิทธิดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน ซึง่ขึน้อยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ เงินปันผลท่ีเสนอให้จ่ายประจําปี 2560 ดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายละเอียดปรากฏตามตารางดงันี ้
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หน้าที่ 6 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2560 2559 

1) กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 759.11 1,202.16 

2) กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท) 1,083.25 754.21 

3) จํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,500 20 

4) เงินปันผลจา่ย 

• เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1 (บาท/หุ้น) 15 100 

• เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2 (บาท/หุ้น) 0.25 - 

• เงินปันผลสามญัประจําปี (บาท/หุ้น) 0.10 6 

5) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,050 570 

6) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิของงบ

การเงินรวม 

138.32 % 47.41 % 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดไว้วา่ การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระทําโดยท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการขณะนัน้พ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งเป็นสาม

ส่วนได้ลงตัว ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ใน

ตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากตําแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมา

นานเท่ากนัเป็นจํานวนมากกวา่จํานวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการ

ดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจ

ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
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หน้าที่ 6 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2560 2559 

1) กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 759.11 1,202.16 

2) กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท) 1,083.25 754.21 

3) จํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,500 20 

4) เงินปันผลจา่ย 

• เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1 (บาท/หุ้น) 15 100 

• เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2 (บาท/หุ้น) 0.25 - 

• เงินปันผลสามญัประจําปี (บาท/หุ้น) 0.10 6 

5) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,050 570 

6) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิของงบ

การเงินรวม 

138.32 % 47.41 % 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดไว้วา่ การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระทําโดยท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการขณะนัน้พ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งเป็นสาม

ส่วนได้ลงตัว ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ใน

ตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากตําแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมา

นานเท่ากนัเป็นจํานวนมากกวา่จํานวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการ

ดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจ

ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

 

 

 

หน้าที่ 7 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน จงึมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 3 คน ดงันี ้

1. พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

3. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี  ้กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไม่รวมกรรมการผู้ มี

ส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมด้าน

คณุวฒิุ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะท่ีจําเป็นรวมถึงผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมาก่อนท่ีจะเสนอแนะให้คณะกรรมการ

นําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่น

ได้เสียได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และการอทิุศตนของกรรมการท่ีถงึกําหนดออกตาม

วาระทัง้ 3 ท่านให้แก่บริษัทฯ ท่ีผ่านมา จงึได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอช่ือกรรมการ

ท่ีถงึกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระ

หนึง่ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 อนมุติั

การเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 3 ท่าน ได้แก่  พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ 

นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ และนายโกสิทธ์ิ เพ่ืองสวสัด์ิ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบั

ดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ และ          

นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ ซึง่เป็นบคุคลท่ีจะเสนอแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตอ่ไปอีก

วาระหนึง่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี  ้ประวัติโดยย่อของกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามประวัติ

กรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ

นิยามกรรมการอิสระ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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หน้าที่ 8 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

ประจําปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อท่ี 22 กําหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็น

คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่

ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของกรรมการท่ีต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม

ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่

บริษัทฯต้องสรรหากรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะ

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดย

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกนัพร้อมกบัมีการทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการ

เป็นประจําทกุปีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

ค่าตอบแทน และมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาการเสนอขออนุมติัค่าตอบแทนจ่าย

แก่กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 

2561 รวมทัง้สิน้จะไมเ่กินวงเงินปีละ 20 ล้านบาทตามรายละเอียดดงันี ้ 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 64,000 35,000 

กรรมการ 34,000 29,000 
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หน้าที่ 8 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

ประจําปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อท่ี 22 กําหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็น

คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่

ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของกรรมการท่ีต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม

ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่

บริษัทฯต้องสรรหากรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะ

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดย

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกนัพร้อมกบัมีการทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการ

เป็นประจําทกุปีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

ค่าตอบแทน และมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาการเสนอขออนุมติัค่าตอบแทนจ่าย

แก่กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 

2561 รวมทัง้สิน้จะไมเ่กินวงเงินปีละ 20 ล้านบาทตามรายละเอียดดงันี ้ 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 64,000 35,000 

กรรมการ 34,000 29,000 

 

 

 

หน้าที่ 9 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 

กรรมการตรวจสอบ - 29,000 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- 35,000 

กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 35,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง - 29,000 

รายละเอียดคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการแตล่ะท่านในปี 2560 ปรากฏในสว่น “รายละเอียด

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับในฐานะกรรมการ ประจําปี 2560” ของรายงาน

ประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

ทัง้นี ้รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 ซึ่ง

ได้รับการอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ปรากฎ

ตามรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 (สิ่งท่ี

สง่มาด้วย 4) 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 อนมุติั

ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอ โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี ้

ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน และรับทราบ

รายงานการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2560 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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หน้าที่ 10 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และ

กําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบัติ ประวติั การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี และ

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2561 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5155 หรือ 

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5752 หรือ 

3. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565 หรือ 

4. นายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8590 

โดยเสนอให้กําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 3,100,000 (สาม

ล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดงักล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทัว่ไปทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ  

บริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่าง

ใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

อนึ่ง เพ่ือประโยชน์สําหรับผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวติัโดยย่อของผู้สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน มา

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุนี ้ตามข้อมลูผู้สอบบญัชีและข้อมลูค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (สิ่งท่ีสง่มา

ด้วย 5) และรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั  ในปี 2560 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจําปี (สิ่งท่ีส่งมา

ด้วย 2) 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสํานัก

งานสอบบญัชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยสว่นใหญ่ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 อนมุติั

แต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต 

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565  หรือนายบัณฑิต ตัง้ภาภรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต     
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หน้าที่ 11 

เลขท่ี 8590 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 ของบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2561 โดยกําหนดค่า

สอบบญัชีสาํหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,100,000 บาท 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท และการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ในระหว่างวัน ท่ี  12 มกราคม 2561 ถึงวัน ท่ี  13 กุมภาพัน ธ์ 2561 แต่ปรากฏว่าเม่ือพ้น

กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 แตอ่ย่างใด 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและลงมติแทนท่านในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือ

มอบฉันทะ แบบ ข.  แตห่ากท่านเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะ

ได้ทัง้แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งท่ีสง่มา

ด้วย 9 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉนัทะให้นายชาย

น้อย เผ่ือนโกสุม นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณหรือนายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ กรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ได้ รายละเอียดประวติัของกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 ทัง้นี ้โปรดส่ง

มอบหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทัง้เอกสารและหลกัฐานตอ่เลขานกุารบริษัทฯ ก่อนเร่ิมการประชมุ 

หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้

ส่งกลบัมายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวนัท่ี 19 เมษายน 

2561) จกัขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 9  มีนาคม 2561 

(Record Date) 

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามรายละเอียดของข้อบังคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การประชมุผู้ ถือหุ้น ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการ

รักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเดน็คําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงใน

การประชุมครัง้นีท้่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้
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หน้าที่ 12 

มายังเลขานุการบริษัทฯทางอีเมล anupong@primamarine.co.th หรือทางไปรษณีย์มาท่ี 

สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานและเลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) ชัน้ 6 

เลขท่ี 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบุท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดต่อ

กลบัได้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 

    โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 

     (นายชาญวิทย์ อนคักลุ) 

    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th ตัง้แตว่นัที่ 27 มีนาคม 2561

2. บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 13:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารวา่งรับรองผู้ เข้าร่วม

ประชมุระหวา่งเวลา 13:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา

3. ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2560 ฉบับ

รูปเลม่ (สิ่งที่สง่มาด้วย 10)

สํานักกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานและเลขานุการบริษัท 

นายอนพุงษ์  ชํานาญการ โทร.0-2016-6596 

นายพีรดนย์  พลูพิพฒัน์ โทร. 0-2016-0190-4 ตอ่ 611 

นางสาวสปุระภาดา  เชือ้สวุรรณ โทร. 0-2016-0190-4 ตอ่ 609 

a_O r(!?,-,Q_JO
.,_, 7 
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สิง่ท่ีสง่แนบมาด้วย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 บจก. พริมา มารีน  หน้า 1 

 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

ของ 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 7 ของบริษัท พริมา  มารีน จํากดั (“บริษัท”) 

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เปิดประชุม เน่ืองจากประธานกรรมการไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

ได้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจึงแตง่ตัง้ให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าท่ี

เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แทนประธานกรรมการ ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุให้

ทราบว่า บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ รวม

จํานวน 4 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการ

ประชมุเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เม่ือวันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 โดยได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการทุกท่าน

ลว่งหน้าแล้ว ทัง้นี ้หลงัจากพิจารณาร่วมกนัแล้วไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอแก้ไข และ เพิ่มเตมิรายงานแตอ่ยา่ง

ใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

มต ิ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกนัแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชมุ

สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เม่ือวันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 และให้เลขานุการจัดทํา

รายงานการประชมุฉบบัเพ่ือการลงนาม 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัตวิาระต่างๆ เก่ียวกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท

มหาชนจาํกัด 

วาระท่ี 2.1 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน

จาํกัด 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็น

บริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการท่ีจะนําหุ้ นสามัญของบริษัททัง้หมดเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการนี ้จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตักิารแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากดัเป็นบริษัทมหาชนจํากดั 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 บจก. พริมา มารีน  หน้า 2 

มต ิ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกนัแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิการแปรสภาพบริษัท

จากบริษัทจํากดัเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 2.2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเร่ือง

ช่ือบริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จาก

บริษัทจาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด 

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 181 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ดงันัน้บริษัท

จงึมีความจําเป็นต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเร่ืองช่ือบริษัท วตัถปุระสงค์ 

และมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ สําหรับการดําเนินการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด     

จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก. แก้ไขเพิ่มเตมิช่ือบริษัท โดยแก้หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เป็นดงันี ้ 

“ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า 

 “PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ข. เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 เป็นดงันี ้

 “ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน” 

ค. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์      

ซึง่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุจํานวน 22 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 3 เป็นดงันี ้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002                     

ท่ีแนบ” 

ง . เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้ นละ 100 

(หนึ่งร้อย) บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทําให้จํานวนหุ้นของบริษัท

เพิ่มจากเดิม 20,000,000 (ย่ีสิบล้าน) หุ้น เป็น 2,000,000,000 (สองพนัล้าน) หุ้น โดยแบง่

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000,000 (สองพนัล้าน) หุ้น  

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่นายทะเบียน 
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 มต ิ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจํากดัเป็นบริษัทมหาชน

จํากัด ในเร่ืองช่ือบริษัท วตัถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุก

ประการ 

 วาระท่ี 2.3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจาํกัดเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทจะแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท

มหาชนจํากัด ดังนัน้ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

มาตรา 181 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อบงัคบัของบริษัทสําหรับ

การแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมแล้ว ในการนี ้จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน

จํากดั 

 มต ิ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบงัคบัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีรายละเอียดตามท่ี

ประธานฯ เสนอทกุประการ 

 วาระท่ี 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 500,000,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํ านวน 2,000,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจํานวน

2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการลงทุนของบริษัทในอนาคต 

พร้อมทัง้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 500,000,000 บาท 

จากทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 2,000,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 2,500,000,000 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 มติ   ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกนัแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน

ของบริษัท จํานวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจํานวน 2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 500,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ 
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 วาระท่ี 2.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ี

ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาในวาระท่ี 2.4 ข้างต้น จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือโปรดพิจารณา

อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้

ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,500,000,000 บาท (สองพนัห้าร้อยล้านบาท) 

 แบง่ออกเป็น      2,500,000,000 หุ้น (สองพนัห้าร้อยล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั    2,500,000,000 หุ้น (สองพนัห้าร้อยล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ -          หุ้น ( - หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่นายทะเบียน 

 มติ   ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ี 

ประธานฯ เสนอทกุประการ 

 วาระท่ี 2.6 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าจากการท่ีท่ีประชุมได้พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ี 2.4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

โปรดพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ทัง้นี ้ให้

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ น

สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการ

เสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น
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ส ามัญ เพิ่ ม ทุ น  แล ะ ก ารแต่ งตั ง้ ผู้ จั ด ก ารก ารจัด จํ าห น่ าย ห ลัก ท รัพ ย์  ท่ี ป รึก ษ าต่ า งๆ  แ ล ะ  

(3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็น และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาต เอกสาร และหลักฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 มติ   ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกนัแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน

ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 2.7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท การกําหนดช่ือและ

จาํนวนกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนัจะสิน้สภาพลงในวนัท่ีบริษัท 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดว่า เม่ือมีการแปร

สภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน จะต้องมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือปฏิบัติ

หน้าท่ีแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

เลือกตัง้บคุคลตอ่ไปนีเ้ป็นคณะกรรมการบริษัท 

ช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นายบวร  วงศ์สินอดุม  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. พล.ร.อ.นิพนธ์ จกัษุดลุย์  รองประธานกรรมการ 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ  กรรมการอิสระ 

4. นายโกสิทธ์ิ  เฟ่ืองสวสัดิ์  กรรมการอิสระ 

5. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ  กรรมการอิสระ 

6. นายสรุพล     มีเสถียร   กรรมการบริษัท 

7. นายพร้อมพงษ์   ชยัศรีสวสัดิส์ขุ  กรรมการบริษัท 

8. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น  กรรมการบริษัท 

9. วา่ท่ีเรือตรีชาญวิทย์ อนคักลุ ร.น.  กรรมการบริษัท 

และกําหนดช่ือและจํานวนกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ดงันี ้
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“นายสรุพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ 

อนคักลุ ร.น. สองในสีค่นนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็น ดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน )บาท(  ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ )บาท(  

ประธานกรรมการบริษัท 64,000 35,000 

กรรมการบริษัท 34,000 29,000 

มติ    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตัง้

คณะกรรมการ การกําหนดช่ือและจํานวนกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท และคา่ตอบแทน

กรรมการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 2.8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกําหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

ประธานฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ซึ่งมีรายช่ือ

ดงัตอ่ไปนี ้จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอสจํากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 

1. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843 หรือ 

2. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4474 หรือ  

3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้  

  และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประจําปี 2560 สําหรับการจดัทํา

งบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนไม่เกิน 

3,100,000 บาท  

 มติ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกนัแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

ของบริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ 

เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตกิารนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้พิจารณาการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท

จํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่
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สิง่ท่ีสง่แนบมาด้วย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 บจก. พริมา มารีน  หน้า 6 

“นายสรุพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ 

อนคักลุ ร.น. สองในสีค่นนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็น ดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนต่อเดือน )บาท(  ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ )บาท(  

ประธานกรรมการบริษัท 64,000 35,000 

กรรมการบริษัท 34,000 29,000 

มติ    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตัง้

คณะกรรมการ การกําหนดช่ือและจํานวนกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท และคา่ตอบแทน

กรรมการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 2.8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกําหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

ประธานฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ซึ่งมีรายช่ือ

ดงัตอ่ไปนี ้จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอสจํากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 

1. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843 หรือ 

2. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4474 หรือ  

3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้  

  และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประจําปี 2560 สําหรับการจดัทํา

งบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนไม่เกิน 

3,100,000 บาท  

 มติ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกนัแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

ของบริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ 

เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตกิารนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้พิจารณาการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท

จํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่

สิง่ท่ีสง่แนบมาด้วย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 บจก. พริมา มารีน  หน้า 7 

ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการนํา

หุ้นสามญัของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้

มีตลาดรองสําหรับการซือ้ขายหุ้นของบริษัท รวมทัง้ได้เสนอให้ท่ีประชมุมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท

หรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารมีอํานาจในการดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิให้บริษัทนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ 

เสนอทกุประการ 

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ (-ถ้ามี-) 

นอกจากนีไ้มมี่ผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณา ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุ 

 ปิดการประชมุเวลา  10.00 น. 

 

    ลงช่ือ   -พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ -    ประธานท่ีประชมุ 

 ( พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ ) 

 

     ลงช่ือ      -นายอนพุงษ์ ชํานาญการ-     เลขานกุารท่ีประชมุ 

    ( นายอนพุงษ์ ชํานาญการ ) 

  ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

1 

ประวัตกิรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่ง 

ช่ือ-นามสกุล พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ 

อายุ 67 ปี 

ตาํแหน่ง - รองประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล 

กิจการท่ีดี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

 - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล 

  กิจการท่ีดีเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ  

หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู 

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น ท่ี  104 

ปี 2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูร Board Nomination & Compensation (BNCP) รุ่นท่ี 2 ปี 2560 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  500,000 หุ้น (คิดเป็น 0.02% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้ 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ จํานวน 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

1 

ประวัตกิรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่ง 

ช่ือ-นามสกุล พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ 

อายุ 67 ปี 

ตาํแหน่ง - รองประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล 

กิจการท่ีดี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

 - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล 

  กิจการท่ีดีเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ  

หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู 

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น ท่ี  104 

ปี 2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูร Board Nomination & Compensation (BNCP) รุ่นท่ี 2 ปี 2560 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  500,000 หุ้น (คิดเป็น 0.02% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้ 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ จํานวน 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

2 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. กจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- - - - 

2. กจิการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. บทด ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2556 – 2559 ประธานกรรมการ บจก. นทลิน เวลสตาร์ 

เอน็เนอจิ 

ธุรกิจพลงังานทางเลือก 

2548 – 2555 ประธานกรรมการ บจก. ไทยเดินเรือทะเล ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

3. กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- - - - 
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ช่ือ-นามสกุล นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ 

อายุ 67 ปี 

ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

 - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

 - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

เม่ือ 30 มีนาคม 2560 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครัฐ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลกัสตูรอยัการจงัหวดั อธิบดีสํานกังานอยัการสงูสดุ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2) สถาบันวิทยาการ

พลงังาน 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Certification Program (DCP) รุ่ น ท่ี  76  

ปี 2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนี ยบัตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น ท่ี  2  

ปี 2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร  Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  

รุ่นท่ี 3/2549 

• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 28/2555 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไมมี่ 

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส จํานวน 800,000 หุ้น (คิดเป็น 0.03% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี่ 
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ช่ือ-นามสกุล นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ 

อายุ 67 ปี 

ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

 - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

 - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

เม่ือ 30 มีนาคม 2560 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครัฐ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลกัสตูรอยัการจงัหวดั อธิบดีสํานกังานอยัการสงูสดุ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2) สถาบันวิทยาการ

พลงังาน 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Certification Program (DCP) รุ่ น ท่ี  76  

ปี 2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนี ยบัตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น ท่ี  2  

ปี 2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร  Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  

รุ่นท่ี 3/2549 

• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 28/2555 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไมมี่ 

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส จํานวน 800,000 หุ้น (คิดเป็น 0.03% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี่ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

4 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้ 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ จํานวน 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. กจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ดบับลิวพี  

เอน็เนอร์ย่ี 

ธุรกิจค้าขายแก๊ส 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เอคิว เอสเตท ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภท

ท่ีอยู่อาศยั 

2558 – 2561 กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนบรีุ  

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

ธุรกิจให้บริการสขุภาพ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล 

ธุรกิจเคมีภณัฑ์ 

2. กจิการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2556 – 2558 อธิบดีอยัการ สํานกังานคดีเศรษฐกิจ 

และทรัพยากร 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2554 – 2556 อธิบดีอยัการ สํานกังานคณะกรรมการ

อยัการ 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2551 – 2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

กํากบัดแูลตลาดทนุไทย 

2551 – 2554 อธิบดีอยัการ สํานกังานนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ และ

งบประมาณ 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2544 – 2556 ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยกฎหมาย สํานกักฎหมาย 



26

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

5 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกจิ 

3. กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- - - - 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจาํ ผู้สอบบัญชี   

ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัท/บริษัทย่อย  

 ไมมี่ 

2. การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)          

 ไมมี่ 

3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างอสิระ 

 ไมมี่ 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกจิ 

3. กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- - - - 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจาํ ผู้สอบบัญชี   

ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัท/บริษัทย่อย  

 ไมมี่ 

2. การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)          

 ไมมี่ 

3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างอสิระ 

 ไมมี่ 
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ช่ือ-นามสกุล นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ  

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ - ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

- ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

- ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเม่ือ 30 มีนาคม 2560 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจดัการ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  247/2017 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 1,500,000 หุ้น (คิดเป็น 0.06% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด) 

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้ 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. กจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- - - - 

2. กจิการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. ท่ีปรึกษา เค เอม็ เอ 

เอน็ จํากดั 

ธุรกิจท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

2552 – 2553 รองประธานกรรมการ บจก. พี3 โกลบอล เอน

เนอยี 

ธุรกิจสํารวจและผลิต

พลงังาน 

2527 – 2552 รองประธานกรรมการ บจก. เชฟรอน สํารวจ

และผลิต ประเทศไทย 

ธุรกิจสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 

3. กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- - - - 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจาํ ผู้สอบบัญชี   

ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัท/บริษัทย่อย  

 ไมมี่ 

2. การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  

 ไมมี่ 

3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างอสิระ 

 ไมมี่ 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. กจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- - - - 

2. กจิการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. ท่ีปรึกษา เค เอม็ เอ 

เอน็ จํากดั 

ธุรกิจท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

2552 – 2553 รองประธานกรรมการ บจก. พี3 โกลบอล เอน

เนอยี 

ธุรกิจสํารวจและผลิต

พลงังาน 

2527 – 2552 รองประธานกรรมการ บจก. เชฟรอน สํารวจ

และผลิต ประเทศไทย 

ธุรกิจสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 

3. กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- - - - 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจาํ ผู้สอบบัญชี   

ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัท/บริษัทย่อย  

 ไมมี่ 

2. การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  

 ไมมี่ 

3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างอสิระ 

 ไมมี่ 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึง่มีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

ได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา

ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใดใน

ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ

สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณ

ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้

นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบัญชี 
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ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ

แตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ      

บริษัทย่อย  

(9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

(1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 64,000 35,000 

- กรรมการ 34,000 29,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ - 35,000 

- กรรมการตรวจสอบ - 29,000 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

  

- ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- 35,000 

- กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

- 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 35,000 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง - 29,000 

 ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายตามจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ และคา่ตอบแทนรายเดือน ดงันี ้
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ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ

แตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ      

บริษัทย่อย  

(9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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รายช่ือกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ เบีย้ประชุมกรรมการเฉพาะเร่ือง 
รวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

 

เบีย้ประชุม

รายครัง้ 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

กรรมการสรร

หาและกําหนด

ค่าตอบแทนฯ 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง (บาท) 

 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม 832,000.00 455,000.00 - - - 1,287,000.00 

2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์ 442,000.00 377,000.00 - 140,000.00 - 959,000.00 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 442,000.00 377,000.00 175,000.00 116,000.00 - 1,110,000.00 

4. นายสมชาย คูวจิติรสุวรรณ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 116,000.00 - 1,080,000.00 

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสดิ์ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 - 105,000.00 1,069,000.00 

6. นายสุรพล มีเสถียร 408,000.00 348,000.00 - - 87,000.00 843,000.00 

7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 442,000.00 377,000.00 - - 87,000.00 906,000.00 

8. นายสุรศักดิ์ ใจเยน็ 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

9. นายชาญวทิย์ อนัคกุล 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

รวมทัง้สิน้ 4,334,000.00 3,442,000.00 465,000.00 372,000.00 279,000.00 8,892,000.00 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

(1) กรรมการบริษัท 

- ไมมี่ - 

(2) กรรมการบริหาร 

- ไมมี่ -  

(3) กรรมการตรวจสอบ 

- ไมมี่ -   

(4) กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ไมมี่ –  
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รายช่ือกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ เบีย้ประชุมกรรมการเฉพาะเร่ือง 
รวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

 

เบีย้ประชุม

รายครัง้ 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

กรรมการสรร

หาและกําหนด

ค่าตอบแทนฯ 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง (บาท) 

 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม 832,000.00 455,000.00 - - - 1,287,000.00 

2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์ 442,000.00 377,000.00 - 140,000.00 - 959,000.00 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 442,000.00 377,000.00 175,000.00 116,000.00 - 1,110,000.00 

4. นายสมชาย คูวจิติรสุวรรณ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 116,000.00 - 1,080,000.00 

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสดิ์ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 - 105,000.00 1,069,000.00 

6. นายสุรพล มีเสถียร 408,000.00 348,000.00 - - 87,000.00 843,000.00 

7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 442,000.00 377,000.00 - - 87,000.00 906,000.00 

8. นายสุรศักดิ์ ใจเยน็ 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

9. นายชาญวทิย์ อนัคกุล 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

รวมทัง้สิน้ 4,334,000.00 3,442,000.00 465,000.00 372,000.00 279,000.00 8,892,000.00 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

(1) กรรมการบริษัท 

- ไมมี่ - 

(2) กรรมการบริหาร 

- ไมมี่ -  

(3) กรรมการตรวจสอบ 

- ไมมี่ -   

(4) กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ไมมี่ –  
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รายช่ือกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ เบีย้ประชุมกรรมการเฉพาะเร่ือง 
รวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท) 

 

เบีย้ประชุม

รายครัง้ 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

กรรมการสรร

หาและกําหนด

ค่าตอบแทนฯ 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง (บาท) 

 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม 832,000.00 455,000.00 - - - 1,287,000.00 

2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์ 442,000.00 377,000.00 - 140,000.00 - 959,000.00 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 442,000.00 377,000.00 175,000.00 116,000.00 - 1,110,000.00 

4. นายสมชาย คูวจิติรสุวรรณ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 116,000.00 - 1,080,000.00 

5. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสดิ์ 442,000.00 377,000.00 145,000.00 - 105,000.00 1,069,000.00 

6. นายสุรพล มีเสถียร 408,000.00 348,000.00 - - 87,000.00 843,000.00 

7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 442,000.00 377,000.00 - - 87,000.00 906,000.00 

8. นายสุรศักดิ์ ใจเยน็ 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

9. นายชาญวทิย์ อนัคกุล 442,000.00 377,000.00 - - - 819,000.00 

รวมทัง้สิน้ 4,334,000.00 3,442,000.00 465,000.00 372,000.00 279,000.00 8,892,000.00 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

(1) กรรมการบริษัท 

- ไมมี่ - 

(2) กรรมการบริหาร 

- ไมมี่ -  

(3) กรรมการตรวจสอบ 

- ไมมี่ -   

(4) กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ไมมี่ –  
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

1.  คณะกรรมการบริษัทเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 จํานวน 4 ราย ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

1.1 ช่ือ : นายธนิต โอสถาเลศิ     

เลขท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  : 5155      

สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

  สอบบญัชี จํากดั 

ตําแหนง่ : กรรมการบริหาร, สอบบญัชี  

คณุสมบตั ิ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวตัิการศกึษา ใบอนญุาตและประกาศนียบตัร    

ปริญญาโทด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม.) 

ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.)  

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ 

 ร่วมงานกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มากกวา่ 25 ปี โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

- ให้บริการการสอบบัญชีทัง้บริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล 

(IFRS) ซึง่ครอบคลมุหลายธุรกิจ ได้แก่ โรงงานอตุสาหกรรม ค้าปลกีและอปุโภคบริโภค  

- ประสบการณ์การทํางานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

จํานวนปีท่ีเคยเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท   : - 

จํานวนปีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท : - 

โทรศพัท์   :  +662 677 2290 

โทรสาร       :  +662 677 2222 

โทรศพัท์มือถือ   : +6681 640 3314 

อีเมล์   :  thanit@kpmg.co.th  
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1.2 ช่ือ : นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ   

เลขท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  : 5752 

สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

  สอบบญัชี จํากดั 

ตําแหนง่ : กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

คณุสมบตั ิ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวตัิการศกึษา ใบอนญุาตและประกาศนียบตัร   

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ 

 ร่วมงานกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มากกวา่ 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตให้แก่บริษัทจํากดัในกลุม่บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกลุม่บริษัทอ่ืนๆ ท่ีดําเนินธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีหลายแขนง

ธุรกิจ 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตให้กบับริษัทท่ีดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจดัทํางบการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)   

จํานวนปีท่ีเคยเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท   : - 

จํานวนปีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท : - 

โทรศพัท์   :  +662 677 2363 

โทรสาร       :  +662 677 2222 

โทรศพัท์มือถือ   : +6682 005 7615 

อีเมล์   :  marisa@kpmg.co.th  
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1.2 ช่ือ : นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ   

เลขท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  : 5752 

สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

  สอบบญัชี จํากดั 

ตําแหนง่ : กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

คณุสมบตั ิ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวตัิการศกึษา ใบอนญุาตและประกาศนียบตัร   

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ 

 ร่วมงานกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มากกวา่ 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตให้แก่บริษัทจํากดัในกลุม่บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกลุม่บริษัทอ่ืนๆ ท่ีดําเนินธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีหลายแขนง

ธุรกิจ 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตให้กบับริษัทท่ีดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจดัทํางบการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)   

จํานวนปีท่ีเคยเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท   : - 

จํานวนปีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท : - 

โทรศพัท์   :  +662 677 2363 

โทรสาร       :  +662 677 2222 

โทรศพัท์มือถือ   : +6682 005 7615 

อีเมล์   :  marisa@kpmg.co.th  
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1.3    ช่ือ : นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ    

เลขท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  : 5565 

สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

  สอบบญัชี จํากดั 

ตําแหนง่ : กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

คณุสมบตั ิ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวตัิการศกึษา ใบอนญุาตและประกาศนียบตัร   

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บธ.บ.) 

ปริญญาตรี ด้านบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บช.บ.) 

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

ประสบการณ์ 

 ร่วมงานกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มากกวา่ 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

- ให้บริการการสอบบัญชีทัง้บริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล 

(IFRS) ซึ่งครอบคลมุหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภค

บริโภค  

- ประสบการณ์ในการทํางานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

จํานวนปีท่ีเคยเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท   : - 

จํานวนปีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท  : - 

โทรศพัท์   :  +662 677 2360 

โทรสาร       :  +662 677 2222 

โทรศพัท์มือถือ   : +6684 439 3061 

อีเมล์ :  pornthipr@kpmg.co.th  
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1.4 ช่ือ : นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ์   

เลขท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  : 8590 

สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

  สอบบญัชี จํากดั  

ตําแหนง่ : กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

คณุสมบตั ิ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวตัิการศกึษา ใบอนญุาตและประกาศนียบตัร   

ปริญญาโทด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ 

 ร่วมงานกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มากกวา่ 15 ปี โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

- ให้บริการการสอบบัญชีทัง้บริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล 

(IFRS) ซึ่งครอบคลมุหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภค

บริโภค  

- ประสบการณ์ในการทํางานกบับริษัทจดทะเบียนหลายแหง่   

จํานวนปีท่ีเคยเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท   : - 

จํานวนปีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท  : - 

โทรศพัท์   :  +662 677 2316 

โทรสาร       :  +662 677 2222 

อีเมล์ :  banthit@kpmg.co.th  

 

2.   ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบญัชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอขอแต่งตัง้ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 



37

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

1.4 ช่ือ : นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ์   

เลขท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  : 8590 

สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

  สอบบญัชี จํากดั  

ตําแหนง่ : กรรมการบริหาร, สอบบญัชี 

คณุสมบตั ิ  

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวตัิการศกึษา ใบอนญุาตและประกาศนียบตัร   

ปริญญาโทด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ 

 ร่วมงานกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มากกวา่ 15 ปี โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

- ให้บริการการสอบบัญชีทัง้บริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล 

(IFRS) ซึ่งครอบคลมุหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภค

บริโภค  

- ประสบการณ์ในการทํางานกบับริษัทจดทะเบียนหลายแหง่   

จํานวนปีท่ีเคยเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท   : - 

จํานวนปีท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท  : - 

โทรศพัท์   :  +662 677 2316 

โทรสาร       :  +662 677 2222 

อีเมล์ :  banthit@kpmg.co.th  

 

2.   ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบญัชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอขอแต่งตัง้ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

3.    สาํนกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั เพ่ือตรวจสอบและสอบทานงบการเงินใน

ปีบญัชี 2561 

 

4.  การเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีท่ีจะขออนมุตัิกบัปีท่ีผา่นมา  

 ปี 2561 ปี 2560 % เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 3,100,000 3,100,000 0.00% 

 

5.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี

ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 

และการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

5155 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5565  หรือนายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ์ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 8590 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 ของบริษัท เคพีเอ็ม

จี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัดเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาอตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักล่าว โดยเปรียบเทียบก ับอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทใน

อ ุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงก ันแล้วเห็นว่าค ่าตอบแทนดงักล ่าวเป็นอตัราที ่เหมาะสม
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คาํชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ ตัง้แต่เวลา 13:00 น. ของ                

วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11) 

การมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอ่ืนเข้าประชมุและ

ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนด โดยขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.             

เพ่ือส่งเสริมหลักการกํากับกิจการท่ีดี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ                   

http://investor-th.primamarine.co.th 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทฯ 

แนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น          

ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน        

ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

รายละเอียดปรากฏตาม ประวติักรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) หากผู้ ถือหุ้นเลือก

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั39สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานและ

เลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) ชัน้ 6 เลขท่ี 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง

เอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

39ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ ต้อง

นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 
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คาํชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ ตัง้แต่เวลา 13:00 น. ของ                

วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11) 

การมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอ่ืนเข้าประชมุและ

ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนด โดยขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.             

เพ่ือส่งเสริมหลักการกํากับกิจการท่ีดี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ                   

http://investor-th.primamarine.co.th 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทฯ 

แนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น          

ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน        

ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

รายละเอียดปรากฏตาม ประวติักรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) หากผู้ ถือหุ้นเลือก

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั39สํานกักํากบัดแูลการปฏิบติังานและ

เลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) ชัน้ 6 เลขท่ี 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง

เอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

39ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ ต้อง

นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะ และติด

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  

ให้แสดง 
1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  

ให้แสดง 
1) 39หนังสือมอบฉันทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

ให้แสดง 
393.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

391) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทํา

การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนแล้ว 

392) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

393) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มี

อํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจกระทําการ

แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 

(Custodian) 

394) สําเนา39บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

393.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

391) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

392) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

393) สําเนา39บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

393.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

39ให้แสดง39บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ39
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

ให้แสดง 
393.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

391) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทํา

การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนแล้ว 

392) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

393) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มี

อํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจกระทําการ

แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 

(Custodian) 

394) สําเนา39บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

393.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

391) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

392) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

393) สําเนา39บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

393.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

39ให้แสดง39บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ39

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

ประวัตกิรรมการอสิระเพื่อพจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 

อายุ     67 ปี 

ตาํแหน่ง    กรรมการอิสระ 

ที่อยู่ 19 หมูบ้่านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย  

แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว  

กรุงเทพมหานคร 10230 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไมมี่ 

2. นายสมชาย คูวิจติรสุวรรณ  

อายุ     67 ปี 

ตาํแหน่ง    กรรมการอิสระ 

ที่อยู่ 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไมมี่ 

3. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสดิ์  

อายุ     59 ปี 

ตาํแหน่ง    กรรมการอิสระ 

ที่อยู่ 171/593 อาคารแอลพีเอน็เพลส  

ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไมมี่ 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น หมวดท่ี 6 ข้อ 31 

 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น

จํานวนไมน้่อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหน้าท่ีนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน

กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ

นัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หมวดท่ี 6 ข้อ 32 

 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) เป็น

เวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะไว้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

การมอบฉันทะและองค์ประชุม หมวดท่ี 6 ข้อ 33  

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า   

ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียก
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น หมวดท่ี 6 ข้อ 31 

 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น

จํานวนไมน้่อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหน้าท่ีนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน

กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ

นัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หมวดท่ี 6 ข้อ 32 

 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) เป็น

เวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะไว้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

การมอบฉันทะและองค์ประชุม หมวดท่ี 6 ข้อ 33  

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า   

ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียก

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

2 

นดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่              

น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

การดาํเนินการประชุม หมวดท่ี 6 ข้อ 34 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแตไ่มอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคน

หนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

การลงคะแนนเสียง หมวดท่ี 6 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ ถือหุ้นคน

ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการ

ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออดเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีสําคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบ

รวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

3 

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน)  

(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

     I/We Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง       

Residing at    Road      Sub-district  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

District    Province     Postal Code   

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

   โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                             เสยีง ดงันี ้ 

                        holding the total number of          shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุ้นสามญั                                                   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสยีง  

  ordinary share of   shares, having the right to vote equivalent to       votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                               หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสยีง 

  preferred share of   shares, having the right to vote equivalent to                               votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้     

     Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                     

  Name       age      years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                    Postal Code    or 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 
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   Enclosure 9 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน)  

(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

     I/We Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง       

Residing at    Road      Sub-district  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

District    Province     Postal Code   

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

   โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                             เสยีง ดงันี ้ 

                        holding the total number of          shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุ้นสามญั                                                   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสยีง  

  ordinary share of   shares, having the right to vote equivalent to       votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                               หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสยีง 

  preferred share of   shares, having the right to vote equivalent to                               votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้     

     Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                     

  Name       age      years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                    Postal Code    or 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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(2)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                    

  Name       age          years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                    Postal Code    or 

 

(3)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                    

  Name       age   years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                   Postal Code    or 

 

 (4)    นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม อายุ 67 ปี ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9       

ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

  Mr. Chainoi Puankosoom; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 19 Moo 

Nawathani Soi 9 Serithai Road, Raminthra Subdisdtict, Khanna Yao District, Bangkok 10230 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ี 

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 

  นายสมชาย คูวิจิตรสวุรรณอายุ 67 ปี ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

  Mr. Somchai Kuvijitsuwan; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 16/156           

Soi Ratchadapisek 36, Ratchadapisek Road, Chan Kasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ี 

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 

   นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ อายุ 59 ปี ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส 

ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

  Mr. Kosit Fuangswasdi; Age 59 years; Position: Independent Director; Residing at 171/593 APN 

Place, Pradipat Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ ี

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : None 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่

สามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอน

ติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 

973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 

 

 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

 

 

หมายเหต/ุRemark 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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

the number of shares to several proxies for splitting votes. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี    

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

     I/We Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง       

Residing at    Road      Sub-district  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

District    Province     Postal Code   

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

   โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                             เสยีง ดงันี ้ 

              holding the total number of         shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 

 หุ้นสามญั                                                   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสยีง  

  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to       votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                               หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสยีง 

  preferred share of        shares, having the right to vote equivalent to                          votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้     

    Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                    

  Name       age   years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                    Postal Code    or 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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(2)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                    

  Name       age   years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                    Postal Code    or 

 

(3)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                    

  Name       age   years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      

Road      Sub-district     District  

จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

Province                                                                    Postal Code    or 

 

(4)  นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ อาย ุ67 ปี ตําแหนง่ กรรมการอิสระ อยูบ้่านเลขท่ี 19 หมูบ้่านนวธานี ซอย 9     

ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

  Mr. Chainoi Puankosoom; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 19 Nawathani Village 

Soi 9 Serithai Road, Raminthra Subdisdtict, Khanna Yao District, Bangkok 10230 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ ี

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 

  นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณอาย ุ67 ปี ตําแหนง่ กรรมการอิสระ อยูบ้่านเลขท่ี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

  Mr. Somchai Kuvijitsuwan; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 16/156 Soi 

Ratchadapisek 36, Ratchadapisek Road, Chan Kasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ ี

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 

  นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ อาย ุ59 ปี ตําแหนง่ กรรมการอิสระ อยูบ้่านเลขท่ี 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส 

ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

  Mr. Kosit Fuangswasdi; Age 59 years; Position: Independent Director; Residing at 171/593 APN Place, 

Pradipat Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ ี

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None  
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่

สามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอน

ติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 

973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

  

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

  Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2017 

 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report regarding the operation of the 

Company for the previous year  
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   Enclosure 9 
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่

สามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอน

ติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 

973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

  

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

  Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2017 

 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report regarding the operation of the 

Company for the previous year  

                                    - 39 -   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 

   Enclosure 9 
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท 

ประจาํปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

  Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statements and Profit and Loss Statement of the 

Company for the year ending 31 December 2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2560  

  Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and dividend payment for the year 2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors   

   who are due to retire 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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   Enclosure 9 
 

 1.  พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ 

  ADM. Nibhon Chagsudulya 

               เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 

  Mr. Somchai Kuvijitsuwan 

               เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 3. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ 

  Mr. Kosit Fuangswasdi 

               เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 

2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ   

ชุดย่อย ประจาํปี 2560 

  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration for the Board of Directors and 

   sub-committees for the year 2018 and to consider and acknowledge the report regarding the 

   remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 
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   Enclosure 9 
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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   Enclosure 9 
 

 1.  พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ 

  ADM. Nibhon Chagsudulya 

               เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 

  Mr. Somchai Kuvijitsuwan 

               เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 3. นายโกสทิธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ 

  Mr. Kosit Fuangswasdi 

               เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 

2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ   

ชุดย่อย ประจาํปี 2560 

  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration for the Board of Directors and 

   sub-committees for the year 2018 and to consider and acknowledge the report regarding the 

   remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 
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   Enclosure 9 
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of  

   the remuneration for the auditors for the year 2018 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  Agenda No. 8 To consider other matters (if any)  

  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

not be my/our voting as a shareholder. 

 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ มีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 

addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ/signed  ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ/signed  ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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หมายเหต/ุRemarks 

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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

number of shares to several proxies for splitting votes. 

 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual 

nominee may be voted for. 

 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 

may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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   Enclosure 9 
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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   Enclosure 9 
 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 

1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any 

adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 (Duty Stamp Baht 20) 
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  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 
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  วาระท่ี      เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  

        

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 

 

  วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  respects. 

 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

       Approve       Disapprove         Abstain 
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                        Enclosure No. 9 

 

     

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี   

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

 (1) ข้าพเจ้า       

      I/We 

      สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี                          ถนน                                                 ตําบล/แขวง  

 Residing at   Road                                             Sub-district 

 อําเภอ/เขต                                            จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์  

 District                                               Province                                              Postal Code 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  

 as a Custodian for  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                   เสียง 

ดงันี ้

 holding the total number of                shares, and having the right to vote equivalent to                                votes 

as follows: 

 หุ้นสามญั                                                    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                     เสยีง 

                ordinary share of                                 shares, having the right to vote equivalent                                      votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                               หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                       เสยีง 

                 preferred share of                               shares,  having the right to vote equivalent to                                 votes. 

  

 (2) ขอมอบฉนัทะให้  

       Hereby appoint 

     (1)                                                                         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี   

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

 (1) ข้าพเจ้า       

      I/We 

      สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี                          ถนน                                                 ตําบล/แขวง  

 Residing at   Road                                             Sub-district 

 อําเภอ/เขต                                            จงัหวดั                                              รหสัไปรษณีย์  

 District                                               Province                                              Postal Code 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  

 as a Custodian for  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

 being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                   เสียง 

ดงันี ้

 holding the total number of                shares, and having the right to vote equivalent to                                votes 

as follows: 

 หุ้นสามญั                                                    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                     เสยีง 

                ordinary share of                                 shares, having the right to vote equivalent                                      votes, 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                               หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                       เสยีง 

                 preferred share of                               shares,  having the right to vote equivalent to                                 votes. 

  

 (2) ขอมอบฉนัทะให้  

       Hereby appoint 

     (1)                                                                         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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                        Enclosure No. 9 

 

     

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์

คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, 

No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place 

thereof. 

 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

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

 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

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

 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

 To grant the partial shares as follows:  

 หุ้นสามญั                                  หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้                  เสยีง                                         

 ordinary share                   shares, and having the right to vote equal to                                         votes, 

  หุ้นบริุมสทิธิ                               หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้                เสยีง 

 preferred share             shares, and having the right to vote equal to   votes. 

 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด                                                         เสยีง 

 Total amount of voting rights                                                                           votes. 

  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

  

    วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

  deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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                        Enclosure No. 9 

 

     

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district District      

  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 

 

     (2)                                                                         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district  District 

  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 

 

     (3)                                                                         อายุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district  District 

  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 

 

(4)    นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ อาย ุ67 ปี ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 19 ม.นวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย 

แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

  Mr. Chainoi Puankosoom; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 19 

Nawathani Village Soi 9 Serithai Road, Raminthra Subdisdtict, Khanna Yao District, Bangkok 10230 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ี 

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 

   นายสมชาย คูวิจิตรสวุรรณอายุ 67 ปี ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

  Mr. Somchai Kuvijitsuwan; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 16/156 

Soi Ratchadapisek 36, Ratchadapisek Road, Chan Kasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ ี

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 

   นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัดิ์ อาย ุ59 ปี ตําแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส 

ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

  Mr. Kosit Fuangswasdi; Age 59 years; Position: Independent Director; Residing at 171/593 APN 

Place, Pradipat Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400 

  สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไมม่ ี

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์

คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, 

No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place 

thereof. 

 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

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

 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

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

 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

 To grant the partial shares as follows:  

 หุ้นสามญั                                  หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้                  เสยีง                                         

 ordinary share                   shares, and having the right to vote equal to                                         votes, 

  หุ้นบริุมสทิธิ                               หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้                เสยีง 

 preferred share             shares, and having the right to vote equal to   votes. 

 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด                                                         เสยีง 

 Total amount of voting rights                                                                           votes. 

  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

  

    วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may  

  deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท  

   ประจาํปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statements and Profit and Loss Statement of the 

   Company for the year ending 31 December 2017  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

            Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2560  

 Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and dividend payment for the year 2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

            Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote  



65

                                                                                   - 44 -                                                                                 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 

                        Enclosure No. 9 

 

     

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท  

   ประจาํปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statements and Profit and Loss Statement of the 

   Company for the year ending 31 December 2017  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

            Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2560  

 Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and dividend payment for the year 2017 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

            Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote  
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 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  

   who are due to retire 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 1.  พลเรือเอกนิพนธ์ จกัษุดลุย์ 

  ADM. Nibhon Chagsudulya 

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 

  Mr. Somchai Kuvijitsuwan 

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

 3. นายโกสทิธ์ิ เพ่ืองสวสัดิ์ 

  Mr. Kosit Fuangswasdi 

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

  

   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 

2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ชุดย่อย ประจาํปี 2560 

 Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration for the Board of Directors 

and sub-committees for the year 2018 and to consider and acknowledge the report 

regarding the remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 

2017 
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 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

 Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2018 

 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 

 

  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 8 To consider other matters (if any)  

  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

               เห็นด้วย            เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย            เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 

        Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

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

shall not be the vote of a shareholder. 

 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 

amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 

 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

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

shall not be the vote of a shareholder. 

 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 

amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 

 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(  ) 
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 

use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an 

individual nominee may be voted for. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 

Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C.  

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 

ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand 

Ballroom 1 , 4 th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

 วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

               Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 

 

 วาระท่ี       เร่ือง                

Agenda No.  Re:  

 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

               Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C.  

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Prima Marine Public Company Limited 

 

 ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 

ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand 

Ballroom 1 , 4 th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumphini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

 วาระท่ี       เร่ือง                

        Agenda No. Re:  

 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

               Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 

 

 วาระท่ี       เร่ือง                

Agenda No.  Re:  

 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

               Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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  วาระท่ี       เร่ือง             

Agenda No.  Re:  

 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

                 Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 

 

 วาระท่ี       เร่ือง                

Agenda No.  Re:  

 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

                 Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 

 

 วาระท่ี       เร่ือง                

Agenda No.  Re: 

  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects. 

 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

               Approve                 votes Disapprove                   votes Abstain                             vote 
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 วาระท่ี      เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  

        

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 
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                        Enclosure No. 9 

 

     

 วาระท่ี      เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  

        

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 

 

ช่ือกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

 เห็นด้วย                  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย                  เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 

Approve                votes     Disapprove                votes      Abstain                       vote 
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1 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 2560 

Requisition Form for the 2017 Annual Report 

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างด้วยตัวบรรจง และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-016-0199) 

(Please fill in the form in BLOCK LETTERS and fax to 02-016-0199) 

เรียน เลขานกุารบริษัท 

Dear Company Secretary, 

 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………… 

I (name) 

ท่ีอยู่............................................................................................................................................................. 

Address 

เมือง/จงัหวดั…………………………………………………..ประเทศ................................................................ 

City/Province               Country 

รหสัไปรษณีย์...................................................................... 

Postcode 

 

 

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบหนงัสือ 

Would like to receive a printed copy of the 2017 Annual Report 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 

ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 7  

 



76



PRIMA MARINEPRIMA MARINEPRIMA MARINE
P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D


