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บริษัทฯ ของดแจกของช ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงที่หน่วยงำนก ำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก  
กำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น อย่ำงไรกต็ำม บริษัทฯ ยังคงจัดอำหำรว่ำงไว้รับรองส ำหรับ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มำร่วมประชุม 

ท่ี พม.กปง. 016/2562  

 วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชญิประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2562 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 ระเบียบวารที่ 3 และระเบียบวาระท่ี 6) 

3. ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

4. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 
7) 

5. ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
7. ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
9. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สขุุมวิท ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ท่ี  19 เมษายน 2562  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
26 เมษำยน 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 
เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
ส าเนาให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.primamarine.co.th เพ่ือให้ 
ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัที่ 
26 เมษายน 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและ 
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ท่ีก าหนดให้ 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ
ของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 รายงาน
ประจ าปี 2561 พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR 
Code) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือ
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

กำรลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชุม

http://www.primamarine.co.th/
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ผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ 
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

รำยกำร 
งบกำรเงนิรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์รวม 10,814.83 10,678.67 6,855.76 7,304.17 
หนีส้ินรวม 3,844.35 4,431.96 805.36 1,388.94 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,970.47 6,246.71 6,050.40 5,915.23 
รายได้รวม 4,572.19 4,540.75 2,128.00 2,808.99 
ก าไรสทุธิ 746.43 759.11 382.25 1,083.25 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.28 0.33 0.15 0.50 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน 
งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิ
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากเห็นว่าถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรองรับทั่วไป และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรสุทธิและจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็น
การจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลต้องได้ รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ 
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน  
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ 
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
382,254,857 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 จ านวน 19,200,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนท่ีไม่ได้
รับการสง่เสริมการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัรา 0.102 บาทตอ่หุ้น และจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.038 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
350,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียด ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 382.25 1,083.25 
เงินส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 19.20 59.60 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,500 2,500 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.14 0.42 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 350 1,050 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบัก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 91.56 96.93 

ทัง้นี ้ภายหลงัการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 19,200,000 บาท เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 124,600,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของทนุจดทะเบียน  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
จ านวน 19,200,000 บาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (NON-BOI) ในอตัรา 0.102 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในอตัรา 0.038 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 350,000,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 91.56 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2561 (Record Date) ใน
วนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี
ทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจาก
ต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน ดงันัน้ ในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้นี ้กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด มีทัง้สิน้ 3 ท่าน ได้แก่ 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ 
2. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ 
3. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ ร.น. กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอรายช่ือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ น 
รายใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี  
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้พิจารณาโดยค านึงถงึ
สดัส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
พิจารณาจากทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความช านาญเฉพาะ
ด้านของกรรมการท่ีบริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
รวมถึงต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมในการอทิุศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างเต็มท่ี และต้องมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ 
2. นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น กรรมการ 
3. วา่ที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนคักลุ ร.น. กรรมการ 

ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พน้
จากต าแหน่งตามวาระ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้

ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียเห็นชอบให้
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสรุพล มีเสถียร นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น และ ว่าที่เรือตรี 

ชาญวิทย์ อนคักุล ร.น. กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 
2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22. ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
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ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนด
ไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
ก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัทฯ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี  
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ  
ขนาดธุรกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน  
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ ในระดับท่ี เหมาะสมเทียบเคียงไ ด้กับ บริษัทชัน้น าใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจ
และรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัทฯ จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไมเ่กิน 20 
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีท่ีผ่านมา โดย
ประกอบด้วย ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ทัง้นี ้
นโยบายและอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดงันี ้

ต ำแหน่ง 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 
ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำท/เดือน) 

ค่ำเบีย้
ประชุม 

(บำท/ครัง้) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำท/เดือน) 

ค่ำเบีย้
ประชุม 

(บำท/ครัง้) 
คณะกรรมกำรบริษัท 
ประธานกรรมการ 64,000 35,000 64,000 35,000 
กรรมการ 34,000 29,000 34,000 29,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 - 35,000 
กรรมการตรวจสอบ - 29,000 - 29,000 
คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกจิกำรที่ด ี
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี

- 35,000 - 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

- 29,000 - 29,000 
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ต ำแหน่ง 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 
ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำท/เดือน) 

ค่ำเบีย้
ประชุม 

(บำท/ครัง้) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำท/เดือน) 

ค่ำเบีย้
ประชุม 

(บำท/ครัง้) 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

- 35,000 - 35,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง - 29,000 - 29,000 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาอนุมตัิก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอตัราการ
จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ตามความเหมาะสม 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 14,457,000 บาท ซึง่ไมเ่กินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนในปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2561 

งบประมาณ (ล้านบาท) 20,000,000 
ใช้จริง (ล้านบาท) 14,457,000 
อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (ร้อยละ) 72.29 

ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 รายงาน
ประจ าปี 2561 พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR 
Code) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ไ ด้  นอกจากนี  ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
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ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง 
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ 
คุณสมบัติ ประวตัิ การปฏิบัติหน้าท่ี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีแล้ว  
จึงเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น 
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีท่ี 2 ติดต่อกัน (2561 – 2562) 
เน่ืองจากเป็นบริษัทชัน้น าท่ีให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม  รวมทัง้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ดงันี ้

รำยช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 

จ ำนวนปีที่ลงลำยมือช่ือ
รับรองงบกำรเงนิของบริษัทฯ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 1 ปี (2561) 
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต 5565 - 
4. นายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ์ 8509 - 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี
แต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของ 
ผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ฉบบันี ้

และเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 3,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 
คา่สอบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบดงันี ้

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 
คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 3,100,000 บาท 3,100,000 บาท 

คา่สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-Audit fee) คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็น
ตามท่ีจ่ายจริง และคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย  
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงินจ านวน  1,806,640.14 บาท โดยจ่ายเป็น 
ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 840,000 บาท ค่าสอบทานรายงานทางการเงิน 
รายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจ านวน 966,640.14 บาท 

ทัง้นี  ้บริษัทท่ีเป็นส านักสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามท่ีเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ  
ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบุคคล
ดังกล่าว และเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย  /  
บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยสว่นใหญ่ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 หรือนางสาวมาริษา  
ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต ผู้สอบบญัชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 5565  หรือนายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 เป็นเงินจ านวน 3,100,000 บาท ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 
เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบญัญัติในมาตรา 
100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ นัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้องบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. และ
ข้อ 25. เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การ
ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และข้อ 31. เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ข้อ 24.  ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธาน
ก ร ร ม ก า ร ท า ห น้ า ท่ี เ ป็ น ป ร ะ ธ าน ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการอยู่  ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ  
 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้
ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 24.   ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธาน
ก ร ร ม ก า ร ท า ห น้ า ท่ี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ 
มีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 
 ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธาน
ใน ท่ีประชุมจะก าหนดให้ จัดการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึง่ในสาม 
(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน 
และกรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศ
ไทยขณะท่ีมีการประชมุ 
 การประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสอง
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ าน 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกฎหมายก าหนด 
 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการ
ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
เ ว้นแต่ในกรณีจ าเ ป็น รีบด่วนเ พ่ือ รักษาสิท ธิ และ

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
เ ว้นแต่ ในกรณีจ า เ ป็น รีบด่วนเ พ่ือ รักษาสิท ธิ และ
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 ในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี  ้ผู้ มีหน้าท่ี
จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ
จดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญภายในสี่  (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10)  ของจ านวนหุ้ น ท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนัน้จาก 
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
เป็นการประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
ใ ห้ชัด เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี  ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 
สี่สิบห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จ านวนหุ้ นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเตมิ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวน
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ  33. ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  เห็นชอบให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 25. เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เ ร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และข้อ 31. เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

กำรลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 9 พจิำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 
บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2562 (Record Date) ใน 

วนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม 2562  

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 หนงัสือมอบฉนัทะ 
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึง่ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว
ข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.primamarine.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไว้
เท่านัน้ นอกจากนี ้ท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
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ลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวตัิกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่ง 
มาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้ ทัง้นี ้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทัง้เอกสารและ
หลกัฐานต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนเร่ิมการประชุม หรืออาจส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 5 
เมษายน 2562 จกัขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิง 

และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในการประชุมครัง้นี ้ท่านสามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายังเลขานุการบริษัททางอีเมล cp_cs@primamarine.co.th 
หรือทางไปรษณีย์มาท่ี ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน)  
ชัน้ 6 อาคารวาริน เลขท่ี 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบท่ีุอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีบริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)  
           โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
 

            (นายชาญวิทย์ อนคักลุ) 
                                                                                                        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดหูนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชมุได้ท่ีเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี www.primamarine.co.th. ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ ถือหุ้ น” > “การประชุม 
ผู้ ถือหุ้น” ได้ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น
ประจ ำปี 2562 

รำยงำนประจ ำปี 2561 

mailto:cp_cs@primamarine.co.th
http://www.primamarine.co.th/

