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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



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 หนา้ที่ 2 
 

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
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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 




