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หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 หนา้ที่ 1 

ที่ พม.กปง. 010/2564 

วนัที่ 1 เมษายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 1)

2. รายงานประจ าปี 2563 พร้อมงบการเงินส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)

3. นิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  ส าหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระที่ 7)
6. ค าชีแ้จง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษิัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
8. ขอ้บงัคบับรษิัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้
9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)
10. วิธีใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสาร
11. หนงัสือมอบฉนัทะ
12. แบบแจง้การประชมุ

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยไดย้งัคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาครฐัยงัจ ากดักิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการรวมตวัของคนหมู่มาก เช่น 
การประชมุ การสมัมนา การจดัเลีย้ง ฯลฯ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพรเ่ชือ้โรค โดยบรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดดงักล่าวอย่างใกลช้ิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยต่อสขุภาพ
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุและผูม้ีสว่นรว่มในการจดัประชมุทกุท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้รียกประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิ ธีเดียวเท่าน้ัน  ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยมีสถานที่ควบคมุระบบการประชมุ ณ หอ้งประชุมศรีนคร ชัน้ 
2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย 
ไม่มีการจดัหอ้งส าหรบัการประชมุ ณ สถานที่ควบคมุระบบการประชมุดงักลา่ว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัที่ 23 เมษายน 2563 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รวมถึง
จัดส่งส  าเนาใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่
กฎเกณฑก์ าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.primamarine.co.th 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมือ่
วนัที ่23 เมษายน 2563 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีการ
บนัทึกอย่างถกูตอ้งครบถว้น และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด 
จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2563 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่ก าหนดให ้
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ
ของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส  าคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 รายงาน
ประจ าปี 2563 พรอ้มงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code 
ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอ
ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ประจ าปี 2563 

การลงมติ : วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

http://www.primamarine.co.th/
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ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 และขอ้ 39 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให ้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม  

ณ วันที ่31 ธันวาคม  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2563 2562 
สินทรพัยร์วม 13,642.89 13,062.99 9,175.89 8,892.26 
หนีส้ินรวม 5,319.01 5,783.15 2,440.58 2,731.59 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 8,323.88 7,279.84 6,735.32 6,160.68 
รายไดร้วม 5,981.28 5,404.71 2,934.20 2,234.45 
ก าไรสทุธิ 1,701.65 1,122.49 1,122.50 610.28 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.61 0.41 0.45 0.24 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทาน 
งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยนายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 
5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด แลว้ เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่  
รองรบัทั่วไป รวมถึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
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การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 44 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตอ้งเป็น
การจ่ายจากเงินก าไร และหากบรษิัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้น  และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 45 ก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ 
ก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน 
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ 
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควร 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
1,122,504,365 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 จ านวน 56,200,000 บาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจดัสรร
ดังกล่าวแล้ว จะท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทั้งสิน้ 211,400,000 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 8.46 ของทนุจดทะเบียน 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
625,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.68 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุน้ไปแลว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 175,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไร
สุทธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุน้  และจ่ายจากก าไร
สุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  (NON-BOI) ในอัตรา 0.164 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 
เงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 450,000,000 บาท 
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ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 1,122,504,365 610,278,951 

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย (บาท) 56,200,000 30,600,000 

จ านวนหุน้ (หุน้) 2,5000,000,000 2,5000,000,000 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.25 0.20 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 625,000,000 500,000,000 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 55.68 81.93 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิจาก 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 56,200,000 บาท เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 625,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.68 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 175,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสุทธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุน้  และจ่ายจาก
ก าไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัรา 0.164 บาทต่อหุน้ คิดเป็น 
เงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 450,000,000 บาท 

ทัง้นี ้ใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 2563 (Record Date) ใน 
วนัพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี
ทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
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โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 
ท่าน ไดแ้ก่ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ กรรมการ 
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ 
รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี :  
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
สว่นไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยค านึงถึงสดัสว่น ความหลากหลาย และองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ  รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทัง้ยงัตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน และ
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564  
ดงัมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ กรรมการ 
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ 

ทั้งนี ้นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากับ
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่าง 
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เป็นอิสระ นอกจากนี ้นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
ติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้ 

ขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งทีส่่ง
มาดว้ย 4 ขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้
จากต าแหนง่ตามวาระ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ (1) พลเรือเอก นิพนธ ์
จักษุดุลย์ และ (2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งไดร้บั
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน รวมถึงสามารถปฏิบัติหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ นายสมชาย  
คูวิจิตรสุวรรณ ยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่
ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 22. ก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนด
ไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
ก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บรษิทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี :  
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการที่ดี ไดพ้ิจารณาทบทวนและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยค านึงถึง 
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ความสอดคล้องกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ 
ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2563 จ านวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม 
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพส าหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

ต าแหน่ง 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) เปรียบเทยีบกบัปี 2563 

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 ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

- 35,000 - 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

- 29,000 - 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

- 35,000 - 35,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง - 29,000 - 29,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 - 35,000 
กรรมการบรหิาร - 29,000 - 29,000 
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ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามความเหมาะสม 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อย เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 18,604,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 25,000,000 20,000,000 
ใชจ้รงิ (บาท) 18,604,000 17,076,000 
อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (รอ้ยละ) 74.42 85.38 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2563 
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น 
ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสขุภาพส าหรบักรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 36 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่   
ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรายใด
ปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้  
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7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็น 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
ผูส้อบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการสอบบญัชี
ธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ  
ความรบัผิดชอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นรอบปี
บัญชีที่ 4 ติดต่อกัน (2561 – 2564) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นน าที่ใหบ้ริการสอบบัญชีในระดับ
สากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผูส้อบบัญชีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่เสนอ
แต่งตัง้ ดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือ
รับรองงบการเงนิของบริษัทฯ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 3 ปี (2561 - 2563) 
2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 
3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต 5565 - 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี
แต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของ 
ผูส้อบบัญชี ส าหรับปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 
ฉบบันี ้

และเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 
2,300,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จ านวน 300,000 บาท ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี  (Non-Audit fee) และ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจรงิ  

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา ดงันี ้
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ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ)  
(บาท) 

เปรียบเทยีบกับปี 2563 
(บาท) 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
(บาท) 

2,300,000 2,600,000 (300,000) 

ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
(บาท) 

888,648.53 1,915,922.43 (1,027,273.90) 

หมายเหตุ : ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ส าหรบัปี 2563 ประกอบดว้ย ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทนุจ านวน 
500,000 บาท และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทรว่มคา้ จ านวน 388,648.53 
บาท 

ทัง้นี ้บรษิัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคล
ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกันกับส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของ
บรษิัทฯ โดยสว่นใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต  โอสถาเลิศ  
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่  5752 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5565 จากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2564 และก าหนด 
ค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2564 เป็นเงินจ านวน 2,300,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามที่ไดม้ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร  
ว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 674) พ.ศ. 2561 เพื่อลดอตัราและยกเวน้ภาษี
เงินได ้และยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี แก่บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบ
กิจการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ใหบ้ริการดา้นเทคนิค ใหบ้ริการสนบัสนนุ หรือใหบ้ริการดา้น
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การบริหารการเงินแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ หรือ 
ที่เรียกว่า “ศนูยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC)”  

 ในการนี ้บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจัดตั้งศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International 
Business Centre หรือ IBC) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบรษิัทฯ 
ใหค้รอบคลมุกิจการตามที่พระราชกฤษฎีกาดงักลา่วก าหนด เพื่อขออนมุตัิการจดัตัง้ศนูยก์ลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) กบักรมสรรพากร กระทรวง 
การคลงั ต่อไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์อง
บรษิัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการขออนุมตัิ
จัดตั้งศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) กับกรม 
สรรพากร กระทรวงการคลงั ดงันี ้

1. เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ อีกจ านวน 2 ขอ้ จากเดิม 22 ขอ้ เป็น 24 ขอ้ ดงันี ้

“ข้อ 23. ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ใหบ้ริการดา้นเทคนิค ใหบ้ริการสนบัสนุน
ทั่วไป และใหบ้ริการดา้นการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจ 
ในเครือหรือสาขานัน้จะตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

ข้อ 24. ประกอบกิจการใหบ้ริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ซึ่งตัง้อยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เก่ียวกบัเรื่องดงัต่อไปนี ้ 
(1) การบรหิารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ  
(2) การจดัหาวตัถดุิบและชิน้สว่น  
(3) การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
(4) การสนบัสนนุดา้นเทคนิค  
(5) การสง่เสรมิดา้นการตลาดและการขาย  
(6) การบรหิารดา้นงานบคุคลและการฝึกอบรม  
(7) การใหค้ าปรกึษาดา้นการเงิน  
(8) การวิเคราะหแ์ละวิจยัดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ  
(9) การจดัการและควบคมุสินเชื่อ  
(10) การใหบ้รกิารสนบัสนนุอื่น ๆ” 

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ดงันี ้
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เดิม 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 22 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

แก้ไขเป็น 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 24 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ทั้งนี ้ให้กรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอ านาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไป
ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคแ์ละหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าหรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้มีประกาศพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป โดย 
พระราชก าหนดดงักลา่วไดย้กเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกสบ์างประการใหเ้ท่าทันต่อสภาวะการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหห้ลักเกณฑ ์
ขั้นตอน และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทฯ สอดคลอ้งกับพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  
ข้อ 24. และข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อความปัจจุบัน ข้อความทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยก ว่ากึ่ งหนึ่ ง  (1/2) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามี 
รองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็น

ข้อ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยก ว่ากึ่ งหนึ่ ง  (1/2) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามี 
รองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็น
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ 
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชมุ 
 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธาน
ในที่ ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งใน
สาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน และกรรมการทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่
ในประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสอง
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 
 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง 
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

ประธานที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ 
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชมุ 
 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธาน
ในที่ ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน  
และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสอง
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการ และมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 
 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง 
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ จะเสนอต่อ 
ที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ จะเสนอต่อ 
ที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดั
อันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียงตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอาจท าดว้ยวิธีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสอง
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการ และมาตรฐานการ
รักษาความมั่ นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 
 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดั
อันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียงตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ทั้งนี ้ให้กรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอ านาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไป
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม
ลว่งหนา้มายงับรษิัทฯ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 (Record Date) ใน 
วนัพฤหสับดีที่ 11 มีนาคม 2564 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิ ธีเดียวเท่าน้ัน ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 โดย 
บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องส าหรับการประชุม  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วม 
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี  2564 ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยสแกน QR Code ด้านล่าง หรือคลิก 
https://agm.irplus.in.th/documents/ManualIRPLUSAGMOnlineProxyandShareHolder2021_TH_LISTED.pdf 

https://agm.irplus.in.th/documents/ManualIRPLUSAGMOnlineProxyandShareHolder2021_TH_LISTED.pdf
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และโปรดดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” จาก App Store (ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS) หรือ Play Store 
(ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android) พรอ้มทัง้เตรียมแบบแจง้การประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 12) 
และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) ส  าหรบัการยืนยนัตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยืนยันตัวตน (KYC) และยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเข้าร่วม
ประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยเอกสารการยืนยนัตวัตนและการลงทะเบียนของท่านจะไดร้บัการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและอนมุตัิจากเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ และเมื่อการลงทะเบียนของท่านไดร้บัการอนมุตัิแลว้ ท่านจะไดร้บั
การแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อท าการก าหนดรหัสประจ าตัว (PIN Code) ส าหรับใช้ล็อกอิน  
(Log-in) เขา้ร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ต้ังแต่
เวลา 12.00 น. ของวันที ่23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 11 หนงัสือมอบฉนัทะ 
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วขา้งตน้ ไดจ้าก
ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ นอกจากนี ้
ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้
โดยขอ้มลูและประวตัิกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 
7 ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้ ทัง้นี ้โปรดยื่นเอกสารการมอบฉันทะของท่านมายังบริษัทฯ ผ่านทางแอป
พลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ 

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ  ชี ้แจงในการประชุมครั้งนี ้ ท่านสามารถ 
ส่ งค าถามล่วงหน้าที่ เ ก่ี ยวข้องกับระ เบี ยบวาระการประชุมครั้งนี ้มายัง เลขานุการบริษัททางอี เมล
comsec_pr@primamarine.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่  ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 6 อาคารวารนิ เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบุที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ที่บริษัทฯ สามารถ
ติดต่อกลบัได ้

ในกรณีที่มีปัญหาการลงทะเบียนหรือการล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โปรดติดต่อผู้ดูแล
ระบบที่โทรศพัทห์มายเลข 02-022-6200 ตัง้แต่วนัที่ 16 เมษายน 2564 ในวนัและเวลาท าการ 

 

 

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


 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 หนา้ที่ 17 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้ 
 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
  บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน)  

      โดยค าสั่งของคณะกรรมการบรษิัท 
  
  

     (นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัด์ิสขุ) 
                                                                                                       ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2564 

รายงานประจ าปี 2563 

คู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม
ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

วิดีโอสาธติวิธกีารลงทะเบียนและ 
การใช้งานแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
สแกนเพื่อดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั IR PLUS AGM 

ระบบปฏิบัติการ Android 
สแกนเพื่อดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั IR PLUS AGM 

 

โปรดสแกนเพ่ือดาวนโ์หลดเอกสาร 



 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 
เมษายน 2563 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุศรีนคร ชัน้ 2 อาคารวารชิ เลขที่ 88 
ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) โดยนายธนายุทธ  คุ้มทรัพย์สิริ ผู้ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมและไดช้ีแ้จงแนวปฏิบัติส  าหรบัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

1. บริษัทฯ ไดจ้ัดเกา้อีน้ั่งใหม้ีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และโปรดนั่งประจ าเกา้อีต้ามหมายเลขที่บรษิัทฯ ก าหนดให ้

2. ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และท าความสะอาดมือดว้ย
แอลกอฮอลเ์จลที่บริษัทฯ จัดให ้รวมถึงหลีกเลี่ยงการสมัผัสบริเวณใบหนา้โดยไม่จ าเป็น การใชห้รือสมัผัสสิ่งของ
รว่มกบัผูอ้ื่น และการพดูคยุกนัเองระหว่างผูเ้ขา้รว่มประชมุ  

3. งดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สมัผสักบัอากาศโดยตรง 

4. หากมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากหอ้งประชมุทนัที 

ผู้ด าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงข้อมูลเก่ียวกับทุนจดทะเบียนและหุน้ของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date)  เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวนทั้งสิ ้น 
2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยเม่ือเริ่มการประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 13 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,000,300 หุน้ และ
โดยการมอบฉนัทะจ านวน 330 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,885,077,500 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 
343 ราย นับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้1,886,077,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.4431 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหต้อ้งมี 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย
ของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์         รองประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการบรหิารความเสี่ยง                                                                         

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี และกรรมการบรหิาร 

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ  

ดงันัน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณฏัฐ์กรณ ์ส  าราญ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

2. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 

3. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย ผูอ้  านวยการสายงานการลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 

4. นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี 

2. นางสาวกนกวรรณ กอ้นทอง ผูจ้ดัการ 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายเอกชยั โชติพิทยสนุนท ์ ทนายความหุน้สว่น 

ตัวแทนอาสาพิทักษส์ิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นางสาวสนุี เหลา่รตันเวช 
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รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

1. ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุต่อเนื่องกนัไป โดยไม่มีการสลบัวาระการประชมุ 

2. การประชุมในวนันี ้บริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ส าหรบัการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแลว้ จะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนน เวน้แต่ 
ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะ  
มาเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดงักลา่วจะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ที่จะน าคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะก าหนดมาลว่งหนา้นีบ้นัทกึในระบบและน ามานบัรวมเมื่อมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยให ้1 
หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออก
เสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

โดยการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได ้เวน้แต่เป็นผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์
การมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท  าหนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บับตัรลงคะแนน หากผูถื้อหุน้ท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ใหท้ าเครื่องหมายถูก (✓) หรือเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่อง “เห็นด้วย”  

“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พรอ้มลงชื่อก ากบัในบตัรลงคะแนน 

5. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแลว้ เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียง  
ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนที่เจ้าหนา้ที่เก็บบัตรไดร้บัภายหลังจากที่ไดป้ระกาศปิดรับการลงคะแนนเสียงของ
ระเบียบวาระนัน้ ๆ จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 

6. การนับผลการลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

6.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยในระเบียบ
วาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
และ “ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยไม่นบัคะแนน “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย (ถา้มี)” เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 
โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บรษิัทฯ จดัให ้และยกมือให้
เจา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจา้หนา้ที่หลงั
การเสรจ็สิน้การประชมุ 
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6.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 6 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประประชุมที่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บรษิัทฯ จดัให ้และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุน้ที่เห็นดว้ยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่  
หลงัเสรจ็สิน้การประชุม 

7. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย 

7.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาขดักนั 

7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ  หรือมีลายมือชื่อก ากับแต่ไม่มีการท า
เครื่องหมายใด ๆ 

7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ ดังนั้น หากท่านตอ้งการแก้ไขการออกเสียง 
โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

7.4 บตัรลงคะแนนที่ไม่ท าเครื่องหมายใหช้ดัเจนว่าจะออกเสียงแบบใด 

8. ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด สามารถ 
ใชส้ิทธิของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

9. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมี 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านอาจเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน 

10. บรษิัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที่ประชมุ 

11. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ และเพื่อปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออนุญาตชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
ดงันี ้

11.1 เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซกัถาม ให้
เขียนค าถาม และระบุวาระที่เก่ียวข้อง พรอ้มระบุชื่อ-สกุล ใส่ในกระดาษที่บริษัทฯ จัดให ้จากนั้นน าไปใส่กล่อง 
รบัค าถามหรือสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ แทนการซกัถามผ่านไมโครโฟน โดยเจา้หนา้ที่จะรวบรวมค าถามและสง่ให้
ประธานในที่ประชมุด าเนินการตอบค าถามต่อไป 

11.2 บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมไดต้ัง้แต่วนัที่ 20 มีนาคม 
2563 ถึงวนัที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้มายงับรษิัทฯ 
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เพื่อใหก้ารนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับบริษัท  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ จากบริษัท กุดั่น แอนด ์ 
พารท์เนอรส์ จ ากัด ท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และตวัแทนจากผูถื้อหุน้อีก 1 คน คือ นางสาว 
นวรตัน ์วงษล์า ผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญ นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (“ประธาน”)  

ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ ในการนี ้ประธานได้
ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหนา้ 
ระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมลว่งหนา้
มายงับรษิัทฯ ดงันัน้ ประธานจึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 
2562 และไดจ้ัดท ารายงานการประชุม รวมถึงจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขรายงาน 
การประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 ดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 100 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
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ระเบียบวาระที ่2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชมุ 

นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2562 ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้วใน
รูปแบบ QR Code ส าหรบัวันนีบ้ริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชมุในรูปแบบวีดิทศัน ์โดยมีความยาวประมาณ 7 นาที ใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจ านวน 5,347 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 19  
มีก าไรขัน้ตน้ 1,696 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 53 มีก าไรก่อนหกัภาษี ตน้ทุนทางการเงิน และค่าเสื่อม
ราคา (EBITDA) จ านวน 2,098 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 42 และมีก าไรสุทธิจ านวน 1,123 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 51 โดยมีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.41 บาท  

จากความตอ้งการใชเ้รือขนส่งน า้มนัส  าเร็จรูปในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ในปี 2562 เนื่องจากปริมาณการบริโภค
น า้มนัภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบักลุม่บรษิัทฯ ไดข้ยายกองเรือและเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท บิก๊ซี 
จ  ากัด เพิ่มเติมจากรอ้ยละ 70 เป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ท าใหธุ้รกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอตัราค่าบริการค่อนขา้งแน่นอนภายใตส้ญัญาระยะยาวกับลกูคา้ มีรายไดจ้ านวน 2,268 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 19  

ส าหรับธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU กลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชนจ์ากการที่องคก์รการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ (IMO) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศตอ้งใชน้  า้มนัเตาที่มีสารก ามะถันลดลงจาก
รอ้ยละ 3.5 เหลือรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนัก เป็นเชือ้เพลิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ท าให ้
ผู้คา้น า้มันมีความตอ้งการเรือ FSU เพิ่มมากขึน้ เพื่อเก็บและผสมน า้มันเตาใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ IMO ก าหนด 
ส าหรบัขายใหเ้รือเดินทะเลระหว่างประเทศ ดงันัน้ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จึงไดล้งทุนจดัหาเรือ FSU มาใหบ้ริการ
เพิ่มขึน้อีกจ านวน 3 ล า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นี ้เมื่อรวมกับเรือ FSU ที่ใหบ้รกิารอยู่เดิมจ านวน 
5 ล า ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ใหบ้ริการ ณ ปลายปี 2562 จ านวนทั้งสิน้ 8 ล า และมีรายได้จ านวน 1,941  
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 39 

ส าหรบัธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกิจเรือขนส่งที่ใหก้ารสนบัสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล 
(ธุรกิจเรือ Offshore) ธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ และธุรกิจบริหารจดัการเรือ กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงรกัษาระดับ
การใหบ้ริการที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยพรอ้มที่จะปรับขยายธุรกิจเมื่อตลาดมีความตอ้งการ
เพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทฯ มีสดัสว่นรายไดต้ามโครงสรา้งรายได ้ดงันี ้
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1. ธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัฯ ในประเทศ มีรายได ้2,268 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
ทัง้หมด 

2. ธุรกิจเรือขนส่งน ้ามันฯ ระหว่างประเทศ มีรายได้ 320 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารทัง้หมด 

3. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU มีรายได ้1,941 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ทัง้หมด 

4. ธุรกิจเรือ Offshore มีรายได ้491 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทัง้หมด 

5. ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ มีรายได ้326 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทัง้หมด 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปลายปี 2562 ไดส้่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจโลกในวงกวา้ง และท าใหค้วามตอ้งการบรโิภคน า้มนัดิบรวมของโลกลดลงกว่า 20 ลา้นบารเ์รลต่อวนั
กลุ่มบริษัทฯ คาดการณว่์าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลใหป้ริมาณ
การใชน้ า้มนัส  าเรจ็รูปในประเทศลดลงระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณจ์ะคลี่คลาย 

อย่างไรก็ตาม จากการที่อปุทานของน า้มนัดิบยงัอยู่ในระดบัสงู ในขณะที่อปุสงคล์ดลงมากจากการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ท าให้ผู้ผลิตและผู้คา้
น า้มนัดิบตอ้งเช่าเรือ VLCC เพื่อเก็บน า้มนัดิบเป็นจ านวนมาก และท าใหอ้ตัราค่าขนสง่ส าหรบัเรือ VLCC เพิ่มสงูขึน้
มาก จึงสง่ผลใหค้่าบรกิารเรือ FSU ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC เช่นเดียวกนั ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย 

ในดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ  ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัรางวัล
ดีเด่นทัง้ดา้นมาตรฐานเรือและคณุภาพการปฏิบตัิงานอย่างมากมายจากบรษิัทผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้มนัขนาดใหญ่
ของประเทศ นอกจากนัน้ กลุม่บรษิัทฯ ยงัคงยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีควบคู่ไปกบัการสรา้งความยั่งยืนใหก้ับ
การด าเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัคะแนนการประเมินการก ากับดแูลกิจการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และไดร้บัการรบัรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ หรือ CAC อีกดว้ย 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นเรื่องที่บรษัิทฯ 
ใหค้วามส าคัญและด าเนินมาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนกิจการ  
กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พงึไดร้บัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการใช้
อ านาจโดยมิชอบ ตลอดจนการสนบัสนนุและส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ทกุระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (“CAC”) ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) แลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 
 

ระเบียบวาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของ 
งบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดร้บัชมวีดิทัศนผ์ลการด าเนินของบริษัทฯ ประจ า 2562 
แลว้ ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปไดด้งันี ้

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
 รวมสินทรพัย ์ 13,063.0 10,814.8 

 รวมหนีส้ิน 5,783.2 3,844.3 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 7,279.8 6,970.5 

 รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 13,063.0 10,814.8 
 

รายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2561 
 รายไดร้วม 5,404.7 4,572.2 

 ก าไรสทุธิ 1,122.5 746.4 

 ก าไรเบ็ดเสรจ็ 1,040.1 751.9 

 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.28 

งบการเงินนีผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด ซึ่งมีความเห็น 
โดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย   0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของ  
บริษัทฯ ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้  
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจ าเป็น และ  
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 610,278,951 บาท 
จึงเสนอใหจ้ัดสรรเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 30,600,000 บาท เป็น 
ทุนส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจัดสรรดังกล่าวแลว้ จะท าใหบ้ริษัทฯ จะมีทุนส ารองตามกฎหมายรวม
จ านวนทัง้สิน้ 155.20 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.21 ของทนุจดทะเบียน 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
500,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.93 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ดงันัน้ บรษิัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.038 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไม่ไดร้บั
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การส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุน้ละ 0.102 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 350,000,000 
บาท 

ทั้งนี ้ใหก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 
พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
จ านวน 30,600,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 
0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 500,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.93 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 150,000,000 บาท 
ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 
หุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.038 
บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุน้ละ 0.102 บาท คิดเป็น 
เงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 350,000,000 บาท และใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 
2562 (Record Date) ในวนัองัคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 21 พฤษภาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชมุ และท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุแทน 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการที่
ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งทัง้ 3 ท่าน สมคัรใจที่จะออกจากหอ้งประชุมเองในระหว่าง
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การพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี ้และจะกลับเข้าหอ้งประชุมอี กครัง้หลังจาก
ประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ 

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการตอ้งออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งงออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ   กรรมการอิสระ 

3. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ  กรรมการ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัสว่น ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซึ่ง
ไดพ้ิจารณาถึงทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ความช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการที่
บริษัทฯ ตอ้งการและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ และตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ   กรรมการอิสระ 

3. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ  กรรมการ 

นายบวร วงศส์ินอุดม และนายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไว้ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 ท าใหส้ามารถปฏิบัติ
หนา้ที่และแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้ทัง้สองท่านยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้ 
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ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูและประวตัิของทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็น พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดย
วาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ (1) นายบวร วงศส์ินอุดม (2) นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ และ (3) นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน แยกเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. นายบวร วงศส์ินอดุม – กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,887,596,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9810 

ไม่เห็นดว้ย 358,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0190 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ – กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

3. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทน
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อื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  
นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หนา้ที่
ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดก้ับบริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน  
ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิัทและกรรมการชดุย่อยดงันี ้

ต าแหน่ง 

ปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 64,000 35,000 
กรรมการ 34,000 29,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 
กรรมการตรวจสอบ - 29,000 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีดี่ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ด ี

- 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี - 29,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง - 35,000 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 29,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 
กรรมการบรหิาร - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ (โบนสั) ตามความเหมาะสม 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนทั้งสิน้ 
17,076,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

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 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนี ้
ตอ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) 
โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,710,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9839 

ไม่เห็นดว้ย 243,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0129 

งดออกเสียง 60,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0032 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดเ้ชิญกรรมการทัง้สามท่านที่สมคัรใจออกจากหอ้งประชมุในระหว่างการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 กลบัเขา้หอ้งประชมุ และขอเชิญคณุบวร วงศส์ินอดุม กลบัเขา้ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ต่อที่ประชมุ 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัทฯ ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และอนุมตัิเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ผูถื้อหุน้
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ก าหนดให้
ตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรายใดปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยผูถื้อหุน้จะแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไดอ้ีกเมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัไปแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ัดเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง  รวมถึง
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจาก KPMG เป็นบริษัทชั้นน าที่ใหบ้ริการสอบบัญชีในระดับสากล มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณใ์นการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดย KPMG เสนอให ้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนีค้นใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบรษิัทฯ ส  าหรบัปี 2563 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผูล้งนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2561 - 2562 (2 ปี) 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5752 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5565 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

4. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 8509 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

ขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ซึ่ง
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 จ านวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย ค่าบริการ
ที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ที่เสนอส าหรบัปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 500,000 บาท เนื่องจากไดเ้พิ่มบุคลากรดา้นบัญชีและปรบัปรุง
ระบบงานใหส้ามารถจดัท ารายงานทางการเงินไดร้วดเรว็ขึน้ ซึ่งช่วยใหผู้ส้อบบญัชีประหยดัเวลาในการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีสว่นไดเ้สีย
ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับส านักงาน  
สอบบญัชีของบรษิัทย่อย/บรษิัทรว่มโดยสว่นใหญ่ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาว
มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 
5565 และนายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8509 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 
2,600,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

ระเบียบวาระที ่8 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุอีกได ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจาณาแลว้ ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุม
ทราบว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดด้ าเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุแลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

1. นายรตันชยั สมัมาสจุรติกลุ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) ไดส้อบถามว่า ในสถานการณท์ี่ราคาน า้มนัตกต ่า
อย่างมากในขณะนี ้บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะเพิ่มจ านวนเรือ (Tanker) หรือไม่ และบรษิัทฯ คาดว่าราคาน า้มนัจะยงัคง
ตกต ่าอยู่แบบนีอ้ีกนานเท่าใด 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การลงทุนของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยพิจารณาถึง
ผลก าไรหรือขาดทุนในโครงการนัน้ว่าเป็นอย่างไรบา้ง ซึ่งดว้ยสถานการณต์ลาดน า้มนัในช่วงนีม้ีการคาดการณ์ว่า
ราคาน า้มันจะปรบัตัวสงูขึน้ ท าใหม้ีการซือ้น า้มันมากักเก็บไวใ้นเรือ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ 
ดงันัน้ จึงท าใหบ้ริษัทฯ มีลกูคา้ในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้ รวมถึงอตัราค่าขนส่งก็ปรบัตวัสงูขึน้ ในส่วน
ของบริษัทฯ นัน้มีความตอ้งการลงทุนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ตอ้งพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ดว้ย เช่น ราคาเรือ อตัราค่า
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ขนส่ง อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีการพิจารณาลงทนุในดา้นอื่นดว้ย เพื่อบรหิารจดัการเงินทนุใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิทัฯ 
และผูถื้อหุน้ ในส่วนราคาน า้มันจะยังคงตกต ่าไปอีกนานเท่าใดนั้นไม่สามารถคาดเดาได ้เนื่องจากในขณะนีร้าคา  
มีความผนัผวน แต่คาดว่าในระยะยาวราคาอาจจะมีการปรบัตวั 

2. นางสาวสุนี เหล่ารตันเวช (ผูร้บัมอบฉันทะ) ไดส้อบถามว่า ในสถานการณท์ี่มีการปรบัลดก าลงัการ
ผลิตน า้มนัดิบและวิกฤติการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้
ของบรษิัทฯ ในปี 2563 มากนอ้ยเพียงใด 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ดว้ยสถานการณใ์นปัจจุบัน ส่งกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ในช่วงที่ผ่านมาปรมิาณนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยนอ้ยลง ท าใหส้ายการบิน
ตอ้งปรบัลดหรือยกเลิกเที่ยวบินเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคน า้มนัอากาศยานลดลง รวมถึงน า้มัน
ประเภทอื่นก็มีปรมิาณการบรโิภคลดลงเช่นกนั เนื่องจากการเดินทางของคนในประเทศลดลง ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการ
ธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นที่ยังคงสรา้งรายไดแ้ละท าก าไร
เพิ่มขึน้ เช่น ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่มีความตอ้งการใชบ้ริการมากขึน้และอตัราค่าบริการก็ปรบัตัวสูงขึน้ 
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือที่ให้บริการในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ านวน 8 ล า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวขอบคุณ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.08 น. 

 

     

                 (นายบวร วงศส์ินอดุม) 
             ประธานที่ประขมุ 

 

 

_____________________________ 

       (นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร) 
                                                                                เลขานกุารที่ประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ  
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ  
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็น  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้  
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม ส าหรบัการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
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ของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้  
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั ทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
องคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามขอ้ (4) หรือ (6) ใหไ้ดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่
แสดงไดว่้าพิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และ
การใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัท ในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 

 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : พลเรือเอก นิพนธ ์จักษุดุลย ์

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 69 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 500,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.020 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์(ทร.) โรงเรียนนายเรือ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุน่ที่ 
12/2561 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 104/2551 
• หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ สถาบนัวิชาการทหารเรือชัน้สงู 
• หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ประสบการณก์ารท างาน : 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ 
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น :  1 แห่ง 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรษิัท บทด จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2556 – 2559 ประธานกรรมการ 
บรษิัท นทลิน เวลสตาร ์เอ็นเนอจิ จ ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 5 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  
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ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการที่ดี  เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสม
ในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี แลว้ เห็นว่า พลเรือเอก นิพนธ ์จักษุดุลย์ มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู ้ 
ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ พลเรือเอก นิพนธ ์จักษุดุลย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ 
อีกวาระหนึ่ง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ านวน 1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 15 / 15 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ านวน 6 / 6 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 7 / 7 ครัง้ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 70 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: ไม่มี 
• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 800,000 หุน้ (รอ้ยละ 

0.032 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : • รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
• เนติบณัฑิตไทย รุน่ที่ 27 ส  านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

เนติบณัฑิตยสภา 
• นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง รุน่ที่ 1 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 28/2555 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 76/2549 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 56/2549 
• หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement 

(UFS) รุน่ที่ 3/2549 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 9 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 2 
• หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุน่ที่ 9/2530 

ประสบการณก์ารท างาน : 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 4 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 
บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา 
บรษิัท เอเชี่ยนซี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
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2559 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา 
บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 4 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา 
บรษิัท พรไีซซ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท คิงสฟ์อรด์ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษาอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) 
มหาเถรสมาคม 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2561 – 2563 ประธานกรรมการ 
บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 ประธานกรรมการ 
บรษิัท เอคิว เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2561  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท โรงพยาบาลธนบรุี เฮลทแ์คร ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2561  ที่ปรกึษา 
บรษิัท เคที ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2561  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 5 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 
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ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -ไมเ่ป็น- 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไมมี่- 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะเป็นผูพ้ิจารณาความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอให้ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการที่ดี แลว้ เห็นว่า นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  รวมถึงมีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท าใหส้ามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้ จึงเห็นชอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กลบัเขา้เป็น
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ  านวน  1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 15  / 15 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 / 6 ครัง้  

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ  านวน 6 / 6 ครัง้ 
 
 

หมายเหต ุ

* บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์หมายถึง 
(1) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา 
(2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

ดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 
2564 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
   
ช่ือ - สกุล   : นายธนิต โอสถาเลิศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ : 5155 

ช่ือส านักงานสอบบัญชี : บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ต าแหน่ง : กรรมการบรหิาร, สอบบญัชี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโทดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

คุณสมบัต ิ : • ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือ
รับรองงบการเงนิของบริษัทฯ 

: 3 ปี (2561 - 2563) 

ประสบการณก์ารท างาน 

▪ รว่มงานกบับรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มากกว่า 25 ปี โดยมีความรบัผิดชอบดงันี ้
- ใหบ้ริการการสอบบญัชีทัง้บรษิัทขา้มชาติและบรษิัทในประเทศ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ไดแ้ก่ 
โรงงานอตุสาหกรรม คา้ปลีกและอปุโภคบรโิภค  

- ประสบการณ์การท างานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

การมีส่วนได้เสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให ้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ  

-ไม่มี- 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
   
ช่ือ - สกุล   : นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ : 5752 

ช่ือส านักงานสอบบัญชี : บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ต าแหน่ง : กรรมการบรหิาร, สอบบญัชี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

คุณสมบัต ิ : • ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือ
รับรองงบการเงนิของบริษัทฯ 

: - 

ประสบการณก์ารท างาน 

▪ รว่มงานกบับรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มากกว่า 20 ปี โดยมีความรบัผิดชอบดงันี ้
- เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตใหแ้ก่บริษัทจ ากัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ที่ด  าเนินธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชี
หลายแขนงธุรกิจ  

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)   

การมีส่วนได้เสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ  

-ไม่มี - 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
   
ช่ือ - สกุล   : นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ : 5565 

ช่ือส านักงานสอบบัญชี : บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ต าแหน่ง : กรรมการบรหิาร, สอบบญัชี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปรญิญาตรี ดา้นบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

คุณสมบัต ิ : • ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือ
รับรองงบการเงนิของบริษัทฯ 

: - 

ประสบการณก์ารท างาน 

▪ รว่มงานกบับรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มากกว่า 20 ปี โดยมีความรบัผิดชอบดงันี ้
- ใหบ้ริการการสอบบญัชีทัง้บรษิัทขา้มชาติและบรษิัทภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) 

และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส ์โรงงานอตุสาหกรรม คา้ปลีกและอปุโภคบรโิภค  

- ประสบการณใ์นการท างานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

การมีส่วนได้เสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ  

-ไม่มี - 
 

 

 

 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ค าชี้แจง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

 

 

  



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 46 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่ีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

1. เอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

1.1  บุคคลธรรมดา 

1.1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหจ้ัดเตรียมเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยังไม่หมดอำยุ เช่น  
บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และ 
แบบแจ้งกำรประชุมที่แนบมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(สิ่งที่ส่งมำดว้ย 12) เพื่อใช้ส  ำหรบัยืนยันตัวตน 
(KYC) ผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM  

1.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุแทน ใหจ้ดัเตรียม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

- ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหข้องผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM  

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมกำร) เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหจ้ดัเตรียม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะและรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิัทฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น  เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  
บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

 

 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 47 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1.2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุ ใหจ้ดัเตรยีม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้น
แลว้ 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะและรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิัทฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวั
ประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงชื่อรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM  

1.2.3 กรณีกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

(1) เอกสำรหลกัฐำนจำก Custodian 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนของ Custodian ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

- หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจ Custodian 

- ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผู้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian ซึ่ง 
ลงนำมในฐำนะผูม้อบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน Custodian 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian และลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) เอกสำรหลกัฐำนจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศ 

- หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทน  
นิติบุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน  
นิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 48 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3) เอกสำรหลกัฐำนจำกผูร้บัมอบฉนัทะ 

ใหแ้สดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำยขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM   

2. วิธีการมอบฉันทะ  

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  กระทรวงพำณิชย์ ได้มีประกำศ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่สง่มำดว้ย 11) ซึ่งบรษิัทฯ ไดแ้นบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่ตอ้งกำรมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตำยตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งกำรหนงัสือมอบฉนัทะเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วไดท้ี่ 
https://investor-th.primamarine.co.th/shareholder_meeting.html 

ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำร 
ดงันี ้

1)  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 

1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏชื่อตำมสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพำะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่ำนัน้ 

2) มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไดแ้นบรำยละเอียดขอ้มลูกรรมกำรอิสระมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้(สิ่งที่
สง่มำดว้ย 7) และระบชุื่อพรอ้มรำยละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบชุื่อกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้
ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนซึ่งนอ้ยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและ
ดแูลหุน้ตำมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

https://investor-th.primamarine.co.th/shareholder_meeting.html
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 49 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

3)  ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ ณ วันที่ท  ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว  เพื่อให้
ถกูตอ้งและมีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  

ทัง้นี ้เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจเอกสำร ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงั 
ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัทและก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ไดท้ี่ บรษิัท พรมิำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) อำคำรวำรนิ ชัน้ 6 เลขที่ 
80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

3. การยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุม 

3.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และ Login เขำ้สูร่ะบบดว้ยเมนู 
Shareholder โดยสแกนบำรโ์คด้จำกแบบแจง้กำรประชุม หรือกรอกเลขประจ ำตวัประชำชนหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของตน เพื่อกรอกข้อมูลและอัพโหลดภำพถ่ำยส ำหรับยืนยันตัวตน (KYC) ส่งใหบ้ริษัทฯ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบ และเมื่อไดร้บักำรอนุมตัิจำกบริษัทฯ แลว้ ใหผู้ถื้อหุน้ Login เขำ้สูร่ะบบอีกครัง้เพื่อก ำหนดรหสั PIN 
Code ส ำหรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ในวนัประชมุต่อไป 

3.2 ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน 

3.2.1 กรณีผูถื้อหุน้ด ำเนินกำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

เม่ือผูถื้อหุน้ไดร้บัอนมุตัิกำรยืนยนัตวัตนจำกบรษิัทฯ และก ำหนดรหสั PIN Code ตำมขอ้ 3.1 แลว้ ผูถื้อหุน้
สำมำรถ Login เขำ้สูร่ะบบของแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM เพื่อด ำเนินกำรมอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลอื่นเขำ้รว่มประชุม
แทนได้ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสำรประกอบที่จัดเตรียมไว้ตำมข้อ 1. ผ่ำน 
แอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และสง่ใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรมอบฉนัทะ 

เมื่อไดร้ับกำรอนุมัติจำกบริษัทฯ แลว้ ใหผู้้รับมอบฉันทะดำวนโ์หลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ 
Login เข้ำสู่ระบบด้วยเมนู Proxy Holder โดยกำรกรอกหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
ลงทะเบียนหมำยเลขโทรศัพทข์องผู้รบัมอบฉันทะไวแ้ลว้ เพื่อด ำเนินกำรยืนยันตัวตน (KYC) และอัพโหลดส ำเนำ
เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี่ หรือ
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ส่งใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบ และเมื่อไดร้บักำรอนุมตัิจำกบริษัทฯ 
แลว้ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ Login เขำ้สูร่ะบบอีกครัง้เพื่อก ำหนดรหสั PIN Code ส ำหรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS 
AGM ในวนัประชมุต่อไป 

3.2.2 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะด ำเนินกำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะเอง 

ผู้รับมอบฉันทะดำวนโ์หลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ Login เข้ำสู่ระบบดว้ยเมนู Proxy Direct
โดยกรอกเลขประจ ำตัวประชำชนหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูถื้อหุน้ เพื่อกรอก
ขอ้มูลและอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสำรประกอบที่จัดเตรียมไวต้ำมขอ้ 1. ผ่ำนแอปพลิเคชัน IR PLUS 
AGM ส่งใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบ และเมื่อไดร้บักำรอนุมัติจำกบริษัทฯ แลว้ ใหผู้้ รบัมอบฉันทะ Login เขำ้สู่
ระบบอีกครัง้เพื่อก ำหนดรหสั PIN Code ส ำหรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ในวนัประชมุต่อไป  
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 50 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยืนยันตัวตน (KYC) ได้ต้ังแต่วันที ่16 เมษายน 2564 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ใน
รูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่าน้ัน ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงคเ์ข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้
ต้ังแต่เวลา 12:00 น. ของวันที ่23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม 

วำระทั่วไป 

1) กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และ/หรือ โดยใหน้บัหนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง โดยไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงสว่น เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ซึ่ง
แต่งตัง้จำกผูล้งทนุต่ำงประเทศตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  กำรลง 
คะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น 
ไม่ถกูตอ้ง  

2.2  หำกผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทน
ไดต้ำมที่เห็นสมควร 

วำระเรื่องกำรเลือกตัง้กรรมกำร 

ส ำหรับระเบียบวำระเรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำรตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ  1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บั
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ใน
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 51 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนที่ประชมุเป็น  
ผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนที่ประชุมหรือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำร
ประชุม โดยเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวำระจำกคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะ 
ออกเสียงลงคะแนนผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และประธำนที่ประชมุหรือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ จะแจง้ผลกำร
นบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทรำบทุกวำระ ทัง้นี ้จ ำนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกันได้ เนื่องจำกอำจมีผูถื้อหุน้บำง
ท่ำนเขำ้มำประชมุเพิ่มเติมหรือออกจำกระบบกำรประชมุก่อนปิดกำรประชมุ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีตวัแทนที่ปรกึษำกฎหมำยภำยนอกที่เป็นอิสะ (Inspector) เพื่อท ำหนำ้ที่ดแูลและตรวจสอบกำร
นับคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุน้  เพื่อใหก้ำรประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น 
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ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ หนา้ 52 

รายช่ือและประวัติของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ช่ือ-สกุล : นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

อายุ : 70 ปี 

ทีอ่ยู ่ : 19 หมู่บา้นนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา 
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 5 ปี (วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเองถือหุน้ : 1,500,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.060 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์: ไม่มี 

ส่วนไดเ้สียพิเศษทีแ่ตกต่างจาก
กรรมการคนอ่ืนๆ 

: ไม่มี 

ช่ือ-สกุล : นายบวร วงศส์ินอดุม 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 66 ปี 

ทีอ่ยู ่ : 92/3 ซอยลาดพรา้ว 18 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 5 ปี (วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: ไม่มี 
บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 1,500,000 หุน้ (รอ้ยละ 
0.060 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

ส่วนไดเ้สียพิเศษทีแ่ตกต่างจาก
กรรมการคนอ่ืนๆ 

: ไม่มี 
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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอ้บงัคบับรษิัท เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ หนา้ 53 

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธาน
ที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อัตรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3)  

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหจ้ับสลากกัน 
สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ข้อ 22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน  
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่า 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบรษิัท 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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ขอ้บงัคบับรษิัท เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้  หนา้ 54 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุม 
ผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย 
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจะส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้ลงโฆษณา 
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะไวเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ข้อ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า   
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุน้  
ซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะ  
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน 
ในที่ประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถื้อหุน้
คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออดเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
การแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกจิการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กิจการอื่น ๆ  
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หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 38.  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปี
บญัชีของบรษิัท  

ข้อ 39. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ และคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่น  าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไ้ปใหผู้้ถือหุน้ พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้สามัญ
ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ 
ผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ  เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ  ของบรษิัท 

หมวดที ่8 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
หา้มมิใหแ้บ่งปันเงินปันผล  

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ  กัน  เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิ
ไดร้ับเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจาก 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร 
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามวนั (3) วนัดว้ย 

ข้อ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ 
ทนุจดทะเบียน  
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดให้ยนืยันตัวตน (KYC) ผ่านแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” 
ตั้งแตว่ันที ่16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป 

กรณีรับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน 

เตรียมแบบแจง้การประชมุ / บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือ Passport 

1. ผูถื้อหุน้ด าเนินการลงทะเบียน 
การมอบฉนัทะให ้

ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั “IR PLUS 
AGM” และ Login เขา้ยืนยนัตวัตนดว้ย
เมน ูShareholder โดยสแกนบารโ์คด้
จากแบบแจง้การประชมุ หรือกรอกเลข
ประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลข 

Passport  

กรอกขอ้มลูและอพัโหลดภาพถา่ยเพื่อ
ยืนยนัตวัตน 

กรณีเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัอนมุตัิการยืนยนัตวัตนและ
ก าหนดรหสั PIN Code แลว้ ด าเนินการมอบ
ฉนัทะในแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” 

2. ผูร้บัมอบฉนัทะด าเนินการลงทะเบียน
การมอบฉนัทะเอง 

กรอกขอ้มลูและอพัโหลดหนงัสือมอบฉนัทะ 
พรอ้มเอกสารประกอบผ่านแอปพลิเคชนั 

บรษิัทฯ ตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะ 

เมื่อไดร้บัอนมุตัิแลว้ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” 
และ Login เขา้ยืนยนัตวัตนดว้ยเมนู Proxy 
Holder โดยกรอกหมายเลขโทรศพัทแ์ละ 

อพัโหลดเอกสารยืนยนัตวัตน 

บรษิัทฯ ตรวจสอบเอกสารการยนืยนัตวัตน 

เมื่อไดร้บัอนมุตัิแลว้ ใหเ้ขา้สู่ระบบเพื่อก าหนดรหสั PIN Code ส าหรบัการใชง้านแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” 

เตรียมแบบแจง้การประชมุ / บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือ Passport / 
หนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามแลว้ 

ผูร้บัมอบฉนัทะดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
“IR PLUS AGM” และ Login เขา้
ยืนยนัตวัตน ดว้ยเมน ูProxy Direct 
โดยกรอกเลขประจ าตวัประชาชนหรือ
หมายเลข Passport ของผูถื้อหุน้ 

กรอกขอ้มลูและอพัโหลดส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนและหนงัสือ 
มอบฉนัทะ พรอ้มเอกสารประกอบ 

Login เข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” 
ในวนัที ่23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียง
ผ่านแอปพลิเคชนั “IR PLUS AGM” 

สรุปผลคะแนนจากระบบ 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชมุ 

ประธานท่ีประชมุเปิดประชมุเวลา 14.00 น. สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด 
แอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 
ส าหรบัระบบปฏิบัติการ iOS 

สแกนเพ่ือดคูู่มือการลงทะเบียน
และการใชง้านแอปพลิเคชนั IR 
PLUS AGM 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด 
แอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 
ส าหรบัระบบปฏิบัติการ 
Android 

หมายเหต ุ
1) เม่ือผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุแลว้ สามารถลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระไดท้นัที และสามารถ
แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกวา่จะ
มีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ 

2) บริษัทจดัใหมี้ตวัแทนทีป่รกึษากฎหมาย
ภายนอกที่เป็นอิสะ (Inspector) เพ่ือท า
หนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนน
เสียงในที่ประชมุผูถ้ือหุน้ เพ่ือความโปรง่ใส
และตรวจสอบได ้
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วิธีใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสาร  
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วิธีใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสาร  หนา้ 58 

วิธีใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสาร   

ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที่  
2. สแกน QR Code โดยหนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่เขา้หา QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลเอกสารประกอบการ 

ประชมุ  
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อ่ืน ๆ  เช่น 
QR CODE READER, Facebook หรือ Line เป็นตน้  

ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชนั Line  

2. เลือก “เพิ่มเพื่อน” (add friend) 

3. เลือก QR Code 
4. สแกน QR Code โดยหนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่เขา้หา QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 

หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ  เช่น QR CODE READER หรือ Facebook เป็นตน้  
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หนังสือมอบฉันทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

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

 เขียนที่……………………………..……...……………. 
 Written at 
 วนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. …….....…..  

 Date             Month                       Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .......................................................................................................อาย ุ..................... ปี อยู่บา้นเลขที่......................................                                                                                                                        
         I/We                                age                years, residing at 
ถนน………………………………….……. ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ...........................................................  
Road                                 Tambol/Khwaeng         Amphur/Khet                   
จงัหวดั ………………...………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………...……………. 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”) 

 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง ดงันี ้ 
         holding the total amount of                        shares         and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ..................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................................เสียง  
      ordinary share                          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
      preferred share          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
(1) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   

                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

(2) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

(3) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

❑ (4) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย  
แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 
Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 70 years, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., Ram 
Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บา้นเลขที่ 92/3 ซอยลาดพรา้ว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 66 years, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 
23 April 2021 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 
2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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หนงัสือมอบฉนัทะ  หนา้ 60  

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor      
                                                     ( ................................................... )  
 

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 
 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

  
 เขียนที่……………………………..……...……………. 
 Written at 
 วนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. …….....…..  

 Date             Month                       Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .......................................................................................................อาย ุ..................... ปี อยู่บา้นเลขที่......................................                                                                                                                        
         I/We                                age                years, residing at 
ถนน………………………………….……. ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ...........................................................  
Road                                 Tambol/Khwaeng         Amphur/Khet                   
จงัหวดั ………………...………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………...……………. 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”) 

 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง ดงันี ้ 
         holding the total amount of                        shares         and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ..................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................................เสียง  
      ordinary share                          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
      preferred share          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
(1) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   

                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

(2) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

(3) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

❑ (4) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย  
แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 
Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 70 years, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., Ram 
Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บา้นเลขที่ 92/3 ซอยลาดพรา้ว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 66 years, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on 
Friday, 23 April 2021 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, 
B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to cast the vote on my/our behalf at this meeting as follows:

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 เมษายน 2563
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 

2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
The appointment of certain directors as follows: 

1.  พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์
Admiral Nibhon Chagsudulya

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 
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2.  นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 
    Mr. Somchai Kuvijitsuwan 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committee for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. 
ของบริษัทฯ 

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the amendment of Clause 3. of 
the Company’s Memorandum of Association 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 11 Other matters, (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   

 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting 
as a shareholder.  

 
(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให ้

ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 

proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 

 
ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                           ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                   ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                   ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                   ( .......................................................... ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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 many proxies for splitting votes.  
2. ในกรณีที่มีระเบียบวาระทีต่อ้งพิจารณาในการประชมุมากกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder 
in the Supplemental Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Prima Marine Public Company Limited. 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

At the 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) 
in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove   Abstain 

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove   Abstain 

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove   Abstain 
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ระเบียบวาระที.่............... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Item………........ To consider and approve the appointment of directors (Continued) 
    

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

   
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
    Approve                                 Disapprove                          Abstain 

   
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

 เขียนที่……………………………..……...……………. 
 Written at 
 วนัที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. …….....…..  

 Date             Month                       Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .......................................................................................................อาย ุ..................... ปี อยู่บา้นเลขที่......................................                                                                                                                        
         I/We                                age                years, residing at 
ถนน………………………………….……. ต าบล/แขวง ..................................................... อ าเภอ/เขต ...........................................................  
Road                                 Tambol/Khwaeng         Amphur/Khet                   
จงัหวดั ………………...………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………...……………. 
Province                  Postal Code      

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”) 

 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง ดงันี ้ 
         holding the total amount of                        shares         and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□ หุน้สามญั ..................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................................เสียง  
      ordinary share                          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
      preferred share          shares          and have the right to vote equal to                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
(1) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   

                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

(2) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

(3) ชื่อ .................................................................................................. อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...........................................   
                   Name                                                                           age          years, residing at  
ถนน………………………….…………. ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..........................................................    
Road                             Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet                   
จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์…………………………….…. หรือ 
Province                        Postal Code                          or 

❑ (4) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย  
แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 
Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 70 years, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., Ram 
Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บา้นเลขที่ 92/3 ซอยลาดพรา้ว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 66 years, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 
23 April 2021 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 
(2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant partial shares of 

 หุน้สามญั .................................... หุน้        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................ เสียง 
  ordinary share                    shares        and have the right to vote equal to                     votes 

 หุน้บรุิมสิทธิ ................................. หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................ เสียง 
   preferred share    shares        and have the right to vote equal to                       votes 

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสียง 
Total voting rights                                                                                 votes 

 
(5)  ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 เมษายน 2563 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 

2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
   

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
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ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
The appointment of certain directors as follows: 
 
1.  พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์
    Admiral Nibhon Chagsudulya 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

2.  นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 
    Mr. Somchai Kuvijitsuwan 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committee for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. 
ของบริษัทฯ 

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the amendment of Clause 3. of 
the Company’s Memorandum of Association 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
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ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 10 Other matters, (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting 
as a shareholder. 

  
 (7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
  

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed 
a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 
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2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน

Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder
in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Prima Marine Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 

พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) 

in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 

     
  

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
   

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                                            Approve                                 Disapprove                          Abstain  

  
ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
  

ระเบียบวาระที.่............... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                                            Approve                                 Disapprove                          Abstain 
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ระเบียบวาระที.่............... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Item………........ To consider and approve the appointment of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย □ ไม่เห็นดว้ย □ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 



บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

02-016-0190
02-016-0199
www.primamarine.co.th


