
 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 หนา้ที่ 1 

 

บริษัทฯ ของดแจกของชาํร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทีห่น่วยงานกาํกับดูแลได้รณรงคใ์ห้ลด/เลิก  

การแจกของชาํร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น และงดแจกอาหารวา่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่ พม.กปง. 012/2563  

 วนัที่ 1 เมษายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี  2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562 (ประกอบการ

พิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 

2. รายงานประจําปี 2562 พร้อมงบการเงินสาํหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวารที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6) 

3. นิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 

4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 

5. ขอ้มลูประวติัและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชี สาํหรบัปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 

7) 

6. คาํชีแ้จง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

8. ขอ้บงัคบับรษัิท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ 

10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2562 

11. หนงัสือมอบฉนัทะ 

12. แผนที่สถานที่จดังานประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  

13. แบบฟอรม์การลงทะเบียน  

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 

24 กุมภาพนัธ ์2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติ

ใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 

ศรีนคร ชัน้ 2 อาคารวารชิ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2562 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เม่ือ

วนัที่ 19 เมษายน 2562 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รวมถึง

จัดส่งสาํเนาใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่

กฎหมายกาํหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.primamarine.co.th 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งประชุมเมือ่

วนัที ่19 เมษายน 2562 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงาน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้มีการ

บนัทึกอย่างถกูตอ้งครบถว้น และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด 

จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณารบัรองรายงาน

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2562 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กําหนดให ้

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ

ของบรษัิทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลง

ที่สาํคัญในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 รายงาน

ประจําปี 2562 พร้อมงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR 

Code) ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอ

ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เพื่อรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

ประจาํปี 2562 

การลงมติ : วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 และขอ้ 39 กาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้

การทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม

http://www.primamarine.co.th/
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ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให ้

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 รายงานประจาํปี 2562 พรอ้มงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ้โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย สาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม  

ณ วันที ่31 ธันวาคม  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2562 2561 

สินทรพัยร์วม 13,062.99 10,814.83 8,892.26 6,855.76 

หนีส้ินรวม 5,783.15 3,844.35 2,731.59 805.36 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม 7,279.84 6,970.47 6,160.68 6,050.40 

รายไดร้วม 5,404.71 4,572.19 2,234.45 2,128.00 

กาํไรสทุธิ 1,122.49 746.43 610.28 382.25 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.28 0.24 0.15 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทาน 

งบการเงินประจาํปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้

ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยนายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 

5155 จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ 

รองรบัทั่วไป รวมถึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจาก 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 44 กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตอ้งเป็น

การจ่ายจากเงินกาํไรและหากบรษัิทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 45 กาํหนดให้

บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ 

กาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวน 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ 

กาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินสาํรองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่

กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้น้อยู่กับความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทเห็นสมควร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 

610,278,951 บาท จึงเสนอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 

2562 จาํนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 500,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

81.93 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 

2562 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ดงันัน้ บรษัิทฯ 

คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกาํไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ในอตัรา 0.038 บาทต่อหุน้  และจ่ายจากกาํไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-

BOI) ในอตัรา 0.102 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 350,000,000 บาท  

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

กาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 610,278,951 382,254,857 

จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย (บาท) 30,600,000 19,200,000 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 2,5000,000,000 2,500,000,000 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.20 0.14 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 500,000,000 350,000,000 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 81.93 91.56 
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ทัง้นี ้ภายหลงัการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 จาํนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวนทั้งสิน้ 155,200,000 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 6.21 ของทนุจดทะเบียนบรษัิท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิจาก 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 จาํนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ 500,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.93 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจาก

กาํไรสุทธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.038 บาทต่อหุน้  และจ่ายจาก

กาํไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัรา 0.102 บาทต่อหุน้ คิดเป็น

เงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 350,000,000 บาท 

ให้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจําปี 2562 (Record Date) ใน 

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 

2563 ทัง้นี ้สทิธิในการรบัเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุติัจาก 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 กาํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปี

ทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที่ใกลท้ี่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จาก

ตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทัง้หมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  3 

ท่าน ไดแ้ก่ 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ 

3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ 

รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี :  

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี

สว่นไดเ้สยี ไดพ้ิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทน

กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ โดยคาํนึงถึงสดัสว่น ความหลากหลาย และองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษัิทฯ  รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอทุิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทัง้ยงัตอ้ง

เป็นผูท้ี่มีคณุสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชน และ

ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจใหบ้ริหารจัดการ

กิจการที่ มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563  

ดงัมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ อีกวาระหนึ่ง 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ 

3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัดิ์สขุ กรรมการ 

ทัง้นี ้นายบวร วงศส์ินอดุม และนายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่ง

กาํหนดไวเ้ทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมถึงสามารถปฏิบัติหนา้ที่และให้

ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้นายบวร วงศส์ินอุดม และนายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ  

ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง 

ครัง้แรก (นบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้ 
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ขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งทีส่่ง

มาดว้ย 4 ขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้

จากตาํแหนง่ตามวาระ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณา

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบวร  

วงศสิ์นอุดม (2) นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสุม และ (3) นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนด

ค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบวร วงศ์สินอุดม และ 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มี

คุณสมบัติครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกาํหนดไวเ้ทียบเท่ากับประกาศ

ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึงสามารถปฏิบติัหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระ อีกทัง้ นายบวร วงศส์ินอุดม และนายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นับรวมวาระที่เสนอ

เพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 

2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 22. กาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิ

ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนด

ไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

ก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ

บรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที่ดี :  

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดแูลกิจการที่ดี ไดพ้ิจารณาทบทวนและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 โดยคาํนึงถึงความ

สอดคลอ้งกบัจาํนวนกรรมการ ผลประกอบการของบรษัิทฯ ขนาดธุรกิจ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ
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และผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม

เทียบเคียงไดก้ับบริษัทชั้นนาํในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ 

ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 

จาํนวน 5 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทน

พิเศษ (โบนสั) ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดงันี ้

ตาํแหน่ง 

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 64,000 35,000 64,000 35,000 

กรรมการ 34,000 29,000 34,000 29,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 - 35,000 

กรรมการตรวจสอบ - 29,000 - 29,000 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกจิการทีด่ ี

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

กาํหนดคา่ตอบแทน และกาํกบั

ดแูลกิจการท่ีด ี

- 35,000 - 35,000 

กรรมการสรรหา กาํหนด

ค่าตอบแทน และกาํกบัดแูล

กิจการท่ีด ี

- 29,000 - 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง 

- 35,000 - 35,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง - 29,000 - 29,000 

คณะกรรมการบริหาร (1) 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 - - 

กรรมการบรหิาร - 29,000 - - 

หมายเหต ุ

(1) เพ่ิมเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารสาํหรบัปี 2563 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติักาํหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอตัราการ

จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) ตามความเหมาะสม 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษัิทและกรรมการชดุย่อย เป็นจาํนวน

ทัง้สิน้ 17,076,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

งบประมาณ (บาท) 20,000,000 20,000,000 

ใชจ้รงิ (บาท) 17,076,000 14,457,000 

อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (รอ้ยละ) 85.38 72.29 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 

ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 รายงานประจาํปี 2562 พรอ้มงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษัิทและกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 36 กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่   

ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

กาํหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรายใด

ปฏิบติัหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 

รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบรษัิทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทฯ ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ 

คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนา้ที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้  

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย 

สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชีที่ 3 ติดต่อกนั 

(2561 – 2563) เนื่องจากเป็นบริษัทชัน้นาํที่ใหบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณใ์นการสอบบญัชีของบรษัิทฯ ซึ่งไดป้ฏิบติัหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิผล 

ทัง้ยง้มีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชทีี่เสนอแต่งตัง้ ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 

จาํนวนปีทีล่งลายมือช่ือ

รับรองงบการเงนิของบริษัทฯ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 2 ปี (2561 - 2562) 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 

3. นางสาวพรทพิย ์รมิดสุิต 5565 - 

4. นายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ ์ 8509 - 

โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาํการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชี

แต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของ 

ผูส้อบบัญชี สําหรับปี 2563 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 

ฉบบันี ้

และเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 เป็นเงินจาํนวน 

2,600,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จาํนวน 500,000 บาท ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่

รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) ค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เรียกเก็บเท่าที่จาํเป็นตามที่จ่ายจรงิ และค่า

สอบบญัชีของบรษัิทย่อย  

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ)  

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

(บาท) 

2,600,000 3,100,000 (500,000) 
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ค่าบรกิารอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2561 

(บาท) 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

(บาท) 

1,915,922.43 1,860,640.14 55,282.29 

หมายเหตุ : ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) สาํหรบัปี 2562 ประกอบดว้ย ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทนุจาํนวน 

1,200,000 บาท และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า จํานวน 

715,922.43 บาท 

ทั้งนี ้ บริษัทที่ เป็นสํานักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่ เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ 

ส่วนไดเ้สียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคล

ดังกล่าว และเป็นสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสาํนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย /  

บรษัิทรว่มของบรษัิทฯ โดยสว่นใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต โอสถาเลิศ  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

เลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย ์ริมดสุิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565  หรือนายบณัฑิต 

ตัง้ภาภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2563 เป็นเงิน

จาํนวน 2,600,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 (Record Date) ใน 

วนัองัคารที่ 10 มีนาคม 2563  

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 23 

เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุศรีนคร ชัน้ 2 อาคารวารชิ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 11 หนงัสือมอบฉนัทะ 

(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด (download) หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 หนา้ที่ 12 

 

ข้างตน้ ไดจ้ากทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th โดยใหเ้ลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้

เท่านั้น นอกจากนี ้ท่านผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยขอ้มูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรบัมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง 

มาดว้ย 7 ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชุมฉบบันี ้ ทัง้นี ้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้เอกสารและหลกัฐานต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเริ่มการประชุม 

หรืออาจส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่  10 เมษายน 2563 จักขอบพระคุณ 

เป็นอย่างยิ่ง 

และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีประเด็นคาํถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในการประชุมครัง้นี ้ท่านสามารถส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุมครัง้นีม้ายังเลขานุการบริษัททางอีเมล cp_cs@primamarine.co.th 

หรือทางไปรษณียม์าที่ สาํนักกาํกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน)  

ชัน้ 6 อาคารวารนิ เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบทุี่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ที่บรษัิทฯ สามารถติดต่อกลบัได ้

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

  บรษัิท พรมิา มารีน จาํกดั (มหาชน)  

      โดยคาํสั่งของคณะกรรมการบรษัิท 

 

 

     (นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัด์ิสขุ) 

                                                                                                       ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดหูนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบการประชมุไดท้ี่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่  www.primamarine.co.th. ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุม 
ผูถื้อหุน้” ไดต้ัง้แต่วนัที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป  

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปี 2563 
รายงานประจาํปี 2562 

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

