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ที่ พม.กปง. 009/2565  

 วนัที่ 25 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6) 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 

4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  ส าหรับปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ 
วาระที่ 7) 

5. ค าชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการและขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
6. ค าชีแ้จงเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียน เข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษิัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบับรษิัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. วิธีปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
10. วิธีใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสาร  
11. หนงัสือมอบฉนัทะ 
12. แบบแจง้การประชมุ 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
24 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 

14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่าน้ัน ตามพระราชก าหนด
ว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุศรีนคร  
ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อ
วนัที่ 23 เมษายน 2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รวมถึง
จัดส่งส  าเนาใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่
กฎเกณฑก์ าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.primamarine.co.th 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมือ่
วนัที ่23 เมษายน 2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการ
บนัทึกอย่างถกูตอ้งครบถว้น และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด 
จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 

 การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่ก าหนดให ้
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ
ของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส  าคญัในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ 
ดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาดว้ย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอ
ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ประจ าปี 2564 

การลงมติ : วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 

http://www.primamarine.co.th/
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ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษิัทฯ เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็กอ่น
น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) (สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาดว้ย 12 แบบ
แจ้งการประชุม) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดย
สามารถสรุปสาระส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2564 2563 2564 2563 
สินทรพัยร์วม 17,348.97 13,642.89 11,276.88 9,175.90 
หนีสิ้นรวม 8,238.95 5,319.01 4,015.67 2,440.57 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 9,110.02 8,323.88 7,261.21 6,735.32 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,879.98 5,925.75 1,336.15 1,854.42 
ก าไรสทุธิ 1,526.54 1,701.65 1,164.00 1,122.50 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.56 0.61 0.47 0.45 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทาน 
งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยนายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 
5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด แลว้ เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่  
รองรบัทั่วไป รวมถึงไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจาก 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 หนา้ที่ 4 
 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดใหก้าร
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

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

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
1,164,001,358 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 38,600,000 บาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจดัสรร
ดังกล่าวแล้ว จะท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทั้งสิน้ 250,000,000 บาท  
คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
650,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.84 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุน้ไปแลว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
จ านวน 200,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอัตราหุน้ละ 0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไร
สุทธิส่วนที่ไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน  (NON-BOI) ทั้งจ านวน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายใน 
ครัง้นีจ้  านวน 450,000,000 บาท 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 1,164,001,358 1,122,504,365 
จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย (บาท) 38,600,000 56,200,000 
จ านวนหุน้ (หุน้) 2,5000,000,000 2,5000,000,000 
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.26 0.25 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 650,000,000 625,000,000 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 55.84 55.68 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิจาก 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 จ านวน 38,600,000 บาท เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 650,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.84 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผล
จ่ายจ านวน 200,000,000 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอัตราหุน้ละ 0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) ทัง้จ านวน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายใน 
ครัง้นีจ้  านวน 450,000,000 บาท 

ทัง้นี ้ใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล ประจ าปี 2564 (Record Date) ใน
วันจันทรท์ี่ 9 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจาก
ต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  
3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ 
2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น กรรมการ 
3. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ 
รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน : คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการ
พฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่
สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยค านึงถึง
สดัสว่น ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอทุิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งยังตอ้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้
จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ 
2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น กรรมการ 
3. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ 

ขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งทีส่่ง
มาดว้ย 3 ขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้
จากต าแหนง่ตามวาระ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุรพล  



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 หนา้ที่ 7 
 

มีเสถียร (2) นายสุรศักด์ิ ใจเย็น และ (3) นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดหา้มมิใหจ้่ายเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดใหแ้ก่
กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขบ้ังคับของบริษัท ซึ่งตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 22 
ก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล 
เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา
และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน :  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดแูลกิจการที่ดี และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี  2565 โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับจ านวนกรรมการ  
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับบริษัท 
ชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุม่อุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นสมควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อยในปีที่ผ่านมา ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน
พิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ไดแ้ก่ เบีย้ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพส าหรบั
กรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้
ประชมุ ดงันี ้
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ต าแหน่ง 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) เปรียบเทยีบกบัปี 2564 

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 
ประธาน - 35,000 - 35,000 
กรรมการ - 29,000 - 29,000 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 
ประธาน - 35,000 - 35,000 
กรรมการ - 29,000 - 29,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธาน - 35,000 - 35,000 
กรรมการ - 29,000 - 29,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน - 35,000 - 35,000 
กรรมการ - 29,000 - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามความเหมาะสม 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อย เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 17,123,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

งบประมาณ (บาท) 30,000,000 25,000,000 
ใชจ้รงิ (บาท) 17,123,000 18,604,000 
อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (รอ้ยละ) 57.08 74.42 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน 
ในปี 2564 ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งทีส่่ง
มาดว้ย 12 แบบแจง้การประชมุ) ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ
ฉบบันี ้
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น 
ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสขุภาพส าหรบักรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดย
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี ้  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์  
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน 
ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ บรษิัทฯ จะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
ผูส้อบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการสอบบญัชี
ธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ  
ความรบัผิดชอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ซึ่งเป็นรอบปี
บัญชีที่ 5 ติดต่อกัน (2561 – 2565) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นน าที่ใหบ้ริการสอบบัญชีในระดับ
สากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผูส้อบบัญชีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไดป้ฏิบัติหนา้ที่ในปีที่ผ่านมา 
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล ทัง้นี ้มีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่เสนอ
แต่งตัง้ ดงันี ้
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รายช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือ
รับรองงบการเงนิของบริษัทฯ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ 5155 4 ปี (2561 - 2564) 
2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 5752 - 
3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต 5565 - 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี
แต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของ 
ผูส้อบบัญชี ส าหรับปี 2565 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 
ฉบบันี ้

และเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 
2,300,000 บาท (สองลา้นสามแสนบาทถว้น) ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับค่าสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา 
ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบญัชี 
(Non-Audit fee) และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจรงิ  

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ)  
(บาท) 

เปรียบเทยีบกับปี 2564 
(บาท) 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
(บาท) 

2,300,000 2,300,000 - 

ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
(บาท) 

929,864.00 888,648.53 41,215.47 

หมายเหตุ : ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ส าหรบัปี 2564 ประกอบดว้ย ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทนุจ านวน 
594,000 บาท และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคา้ จ านวน 335,864 
บาท 

ทัง้นี ้บรษิัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคล
ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัส  านกังานสอบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้หมด 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต  โอสถาเลิศ  
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่  5752 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5565 จากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 
บริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 2,300,000 บาท (สองลา้น
สามแสนบาทถว้น) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องหรือวาระการประชุม เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอ
วาระการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมล่วงหน้า
มายงับรษิัทฯ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 (Record Date) ใน 
วนัศกุรท์ี่ 11 มีนาคม 2565 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่าน้ัน ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย 
บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องส าหรับการประชุม  

ผู้ ถื อหุ้น ห รื อผู้ รับมอบฉันทะที่ ป ร ะสงค์จ ะ เ ข้า ร่ วมป ระชุม สามัญผู้ ถื อหุ้น  ประจ า ปี  2565 ต้อ ง 
ด าเนินการยื่ นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ e-Request ที่  
https://inet.inventech.co.th/PRM165430R หรือสแกน QR Code ดา้นลา่ง โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะด าเนินการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ล่วงหน้า
ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งแบบค ารอ้งของ
ท่านจะไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งและอนุมัติจากเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดยหากข้อมูลและเอกสารถูกตอ้ง
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอนุมัติแบบค ารอ้ง จากนั้นท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้ Username และ Password 
รวมถึงลิงก์ URL ส าหรับ Login เข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยผู้ถือหุ้นจะ
สามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 
2565 (ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) เป็นต้นไป ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะโปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอน 

https://inet.inventech.co.th/PRM165430R
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ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5  
ค าชีแ้จงเกีย่วกบัวธิีการและขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)  

ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 11 หนงัสือมอบฉนัทะ 
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วขา้งตน้ ไดจ้าก
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.primamarine.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ ระบุไว้เท่านั้น  
และด าเนินการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ e-Request ที่  
https://inet.inventech.co.th/PRM165430R หรือสแกน QR Code ด้านล่าง นอกจากนี ้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ 
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยข้อมูลและประวัติ
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของ
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุน้โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้เอกสาร
ประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  ทางไปรษณีย์ที่  บริษัท พริมา มารีน จ ากัด 
(มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่  80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260  ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 จกัขอบพระคณุเป็นอย่างยิ่ง 

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ  ชี ้แจงในการประชุมครั้งนี ้ ท่านสามารถ 
ส่งค าถามล่วงหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี ้มายัง เลขานุการบริษัททางอี เมล ที่  
comsec_pr@primamarine.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่  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 ้

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้ 
 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
  บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน)  

      โดยค าสั่งของคณะกรรมการบรษิัท 
 
 
 
        (นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ) 
            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ระบบ e-Request 

http://www.primamarine.co.th/
https://inet.inventech.co.th/PRM165430R
mailto:comsec_pr@primamarine.co.th
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ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 
เมษายน 2564 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
ประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ หอ้งประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช 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”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้ชี ้แจงหลักเกณฑ์ส  าหรับการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้

1. บรษิัทฯ ไดใ้ชร้ะบบการจดัประชมุผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นตอ้งแสดง
ตนและยืนยนัตวัตนผ่านแอปพลิเคชนัดงักลา่วก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสื่อสารกนัไดส้องทางดว้ยภาพและเสยีง และสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ รวมถึงเขา้ถึงเอกสารการประชมุได ้ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

3. บริษัทฯ มีการจัดเก็บขอ้มูลหรือหลกัฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และ
จดัเก็บขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หากเกิดเหตุขัดข้องของแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะ
สามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอรโ์ทรศัพท์ 02-022-6200 เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
เหตขุดัขอ้ง 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิและมาตรการปอ้งกนั เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของ
ไวรสั COVID-19 ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่อยู่ ณ สถานที่ควบคมุระบบการประชุม
ดว้ยเช่นกนั 

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM จ านวน 21 ราย 
นบัจ านวนหุน้ได ้2,677,923 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 388 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,647,906,273 หุน้ รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 409 ราย นับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้1,650,584,196 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
66.02337 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
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ทัง้นี ้ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและ 
ทนุช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

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

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 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 กรรมการบรหิารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ  

ดงันัน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีกรรมการจ านวน 6 ท่าน เขา้ร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม และ
กรรมการจ านวน 2 ท่าน เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทนุ 

2. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 

3. นายอนนัตชยั อตุตะมะ ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

4. นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายคม วชิรวราการ ทนายความหุน้สว่น 
2. นางสาวชญาดา พิชญากร  ทนายความ 

รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

1. ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุต่อเนื่องกนัไป โดยไม่มีการสลบัวาระการประชมุ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดย  
1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

โดยในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได ้ ยกเวน้แต่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บั
แบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท  าหนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ 

3. ในการประชุมในวันนี ้ บริษัทฯ ได้ใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบการจัดประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่กดลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชนัดังกล่าว
แลว้ สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไดท้ันทีผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยเลือกออกเสียงลงคะแนน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

4. ระบบจะตัง้ค่าเริ่มตน้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวท้ี่ช่อง “เห็นด้วย” หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นและกดยืนยันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของตน  
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดเ้ลือกออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงแกไ้ข
การออกเสียงลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเห็นดว้ยใน
วาระนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดต้ลอดเวลาจนกว่าจะ
ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

5. ในกรณีผูร้บัมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ
เรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะดงักลา่วจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้เนื่องจากบรษิัทฯ ไดบ้นัทกึ
การออกเสียงลงคะแนนไวใ้นระบบตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้และจะน ามานบัรวมเมื่อมีการรวบรวมคะแนน 
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ในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม ผูร้บัมอบฉนัทะยงัสามารถเขา้ชมการประชมุและเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชมุได้
ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

6. เม่ือมีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นไดอ้ีก และเจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนเสียงและแจง้ใหท้ี่ประชุม
รบัทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

7. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มการประชมุทนัในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ัง้แต่วาระ
นัน้เป็นตน้ไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ไดม้ีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแลว้ 

8. การนับผลการลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

8.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยที่ระเบียบ
วาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  “เห็น
ด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนบั
คะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลื อจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดังนั้น ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และกดยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขของตน 

8.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 6 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่  “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่  
เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนีผ้่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และกดยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขของตน 

8.3 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 8 และระเบียบวาระที่ 9 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่  
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เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการออกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และกดยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขของตน 

9. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย 

9.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาขดักนั 

9.2 บตัรลงคะแนนที่ไม่ท าเครื่องหมายใหช้ดัเจนว่าจะออกเสียงแบบใด 

10. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมี  
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านอาจ Login เขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนจบการประชมุ 

11. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที่ประชุม ภายหลงัจากปิดการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

12. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดย
ไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินสมควร ขออนุญาตชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงันี ้

12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซักถาม
ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

12.2 การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชมุสามารถด าเนินการได ้2 วิธี คือ 
(1) การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบวิดีโอคอล โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดเมนู

รูปไมโครโฟนดา้นบนของแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จากนั้นพิมพห์ัวขอ้ค าถามและกดยืนยนั และรอคิวในการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจสอบและติดต่อกลบัเพื่อสนทนากับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะและตรวจสอบความเรียบรอ้ย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเชื่อมต่อสัญญาณไปยังที่ประชุม เพื่อใหผู้้ถือหุน้หรือ 
ผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชมุ และเมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดซ้กัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อที่ประชมุเรียบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ที่จะกดวางสายเพื่อจบการสนทนา 

(2) การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบขอ้ความ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดเมนู
รูปเครื่องหมายค าถามที่อยู่ดา้นมมุขวาล่างของแต่ละวาระในแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM จากนัน้พิมพข์อ้ความที่
ตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะท าการรวบรวมค าถาม เพื่อส่งใหป้ระธานใน 
ที่ประชมุด าเนินการตอบค าถามในที่ประชมุต่อไป 

12.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอใหน้ าไปซกัถาม
หรือแสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

12.4 บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชุม ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม ถึง
วนัที่ 16 เมษายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้มายงับรษิัทฯ 
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เพื่อใหก้ารนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับบริษัท  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นางสาวชญาดา พิชญากร ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  

ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญ นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (“ประธาน”)  

ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ ในการนี ้ประธานได้
ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการลว่งหนา้ 
ระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้มายงั
บรษิัทฯ ดงันัน้ ประธานจึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 
2563 และไดจ้ัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 
นบัแต่วนัประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกอย่างถูกตอ้งครบถ้วน  โดยไม่มีผู้ถือหุน้เสนอใหบ้ริษัทฯ แก้ไข
รายงานการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 ดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,650,952,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
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ระเบียบวาระที ่2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชมุ 

นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้วใน
รูปแบบ QR Code ส าหรบัวันนีบ้ริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชมุในรูปแบบวีดิทศัน ์โดยมีความยาวประมาณ 6 นาที ใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจ านวน 5,926 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 579  
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 มีก าไรสทุธิจ านวน 1,702 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 579 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 52 และมีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.61 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 36  

ในดา้นฐานะทางการเงิน ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีทรพัยส์ินรวมจ านวน 13,643 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 
จ านวน 580 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 มีหนีส้ินรวมจ านวน 5,319 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 464 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 8 และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 8,324 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 1,044  
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 สง่ผลใหบ้รษิัทฯ มีสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นขอผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.68 เท่า 

ในปี 2563 นับเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่างสูง ทั้งทางด้านผลประกอบการที่ ท  าสถิติสูงเป็น
ประวัติการณ์นับตัง้แต่บริษัทฯ เริ่มด าเนินการมา และทางดา้นการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เกือบตลอดทัง้ปี 2563 ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือ
ขนส่งน า้มันในประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการขนส่งน ้ามันอากาศยานที่ลดลงตามการลดลงของจ านวน
เที่ยวบินทัง้ภายใน และระหว่างประเทศของสายการบินต่าง ๆ ส่วนการขนส่งน า้มนัเบนซิน และดีเซล แมจ้ะลดลง
มากในช่วงครึ่งปีแรก แต่ค่อย ๆ เพิ่มขึน้สู่ระดบัปกติในช่วงปลายปี แต่เนื่องจากการต่อเรือใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
แทนเรือเก่าที่ทยอยหมดอายใุชง้าน และการซือ้กิจการบริษัท บิก๊ซี จ  ากดั ท าใหบ้รษิัทฯ มีเรือขนสง่น า้มนัในประเทศ
ที่มีขนาดและคณุสมบตัิที่หลากหลายมากถึง 30 ล า และสามารถเลือกใชเ้รือใหเ้หมาะสมกับเสน้ทาง และปริมาณ
การขนสง่น า้มนัแต่ละชนิดใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุได ้สง่ผลใหบ้รษิัทฯ ยงัคงรกัษาสดัสว่นการตลาดสงูสดุในธุรกิจ
เรือขนส่งน า้มนัในประเทศ และมีรายไดร้วมในปี 2563 จ านวน 2,036 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 เพียงรอ้ยละ 
10  

ในขณะที่กลุม่ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บน า้มนั หรือธุรกิจเรือ FSU กลบัมีรายไดส้งูถึง 3,249 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่า
ปี 2562 ถึงรอ้ยละ 67 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มจ านวนเรือ FSU เป็น 8 ล าในปี 2563 เพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ซึ่งเป็นผูค้า้น า้ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึน้ส  าหรบัจดัเก็บและผสมน า้มนัเชือ้เพลิงใหไ้ดค้ณุสมบตัิตามที่องคก์าร
ทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization หรือ IMO ก าหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าเรือ FSU 
โดยเฉลี่ยปรบัสงูกว่าปี 2562 ถึงรอ้ยละ 20  
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และเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่จะพฒันาใหธุ้รกิจเรือขนสง่และสนบัสนนุงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล 
หรือ ธุรกิจ Offshore และธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัระหว่างประเทศใหเ้ติบโตเขม้แข็งไดเ้ช่นเดียวกบัธุรกิจ FSU และธุรกิจ
เรือขนส่งน า้มนัในประเทศ ในปลายปี 2563 บริษัทฯ จึงไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ บริษัท ไทยออยล ์มารีน จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งท าธุรกิจขนส่งน า้มันส าเร็จรูปในประเทศ โดยมีเรือขนส่ง
น า้มันในประเทศ จ านวน 5 ล า และธุรกิจใหบ้ริการเรือขนส่งพนักงานและพัสดุเพื่อสนบัสนุนงานผลิตปิโตรเลียม
กลางทะเล หรือเรือ Crew Boat จ านวน 13 ล า ทัง้นี ้โดยบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ตกลงที่จะเช่าเรือ VLCC 
จากบริษัทฯ จ านวน 3 ล า ภายใตส้ญัญา Time Charter ระยะยาว 10 ปี เพื่อขนส่งน า้มนัดิบที่ไทยออยลจ์ะซือ้จาก
ต่างประเทศส าหรบัใชใ้นการกลั่น โดยเรือทัง้ 3 ล า จะทยอยใหบ้ริการแก่บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีหลงัจากการเขา้ซือ้กิจการแลว้เสรจ็ 

ในดา้นการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษในการดูแลใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
ทุกรายปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความระมัดระวังตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ ยงจากการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 อย่างเครง่ครดั พรอ้มกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทกุดา้น รวมทัง้ตน้ทนุการเงิน นอกจากนี ้
บริษัทยังคงยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสรา้งความยั่งยืนใหก้ับการด าเนินธุรกิจ  ดว้ยความ
รบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ใหค้วามใสใ่จกบัสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ซึ่งในปี 2563 บรษิัทฯ ยงัคงไดร้บัคะแนน
การประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และในดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน บริษัทฯ ได้
จัดท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันเป็นลายลกัษณอ์ักษร  และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัการ
รบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) แลว้ โดยการรบัรองดงักลา่วมีอายุ 
3 ปี 

แนวโน้มสถานการณ์ราคาน า้มันดิบที่ยังทรงตัวในระดับสูง โดยไดร้ับแรงสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
สง่ผลใหผู้ผ้ลิดก๊าซและปิโตรเลียมทางทะเลด าเนินงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าใหธุ้รกิจเรือ Offshore ปรบัตวั
ดีขึน้ และเมื่อการลงทุนซือ้บริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากัด ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือน เมษายน 2564 พรอ้ม
กับการเขา้ท าสญัญาใหบ้ริการเรือ VLCC เพื่อขนส่งน า้มันดิบใหบ้ริษัทไทยออยลค์รบทัง้ 3 ล า จะท าใหธุ้รกิจเรือ
ขนส่งทัง้ 4 กลุ่ม และธุรกิจบริหารจดัการเรือ ซึ่งเป็นหัวใจหลกัในการใหบ้ริหารจัดการเรือทัง้หมด มีความเขม้แข็ง
มั่นคงใกลเ้คียงกนั ซึ่งจะเป็นกลไกส าคญัในการสง่เสรมิใหธุ้รกิจโดยรวมของบรษิัทเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี ้นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ยงัไดก้ลา่วเนน้ย า้ต่อที่ประชุมเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชันว่า บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายต่อตา้นการ 
คอรร์ปัชนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรตัง้แต่ปี 2560 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดับของ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยใหถื้อปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหา
ผลประโยชนท์ี่มิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และบริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการ CAC ตัง้แต่วนัที่ 1 
กนัยายน 2560 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

จึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 
 

ระเบียบวาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของ 
งบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะได้รบัชมวีดิทัศนผ์ลการด าเนินของบริษัทฯ ประจ า 2563 
แลว้ ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปไดด้งันี ้

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 รวมสินทรพัย ์ 13,642.9 13,063.0 

 รวมหนีส้ิน 5,319.0 5,783.2 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 8,323.9 7,279.8 

 รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 13,642.9 13,063.0 
 

รายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 รายไดร้วม 5,925.8 5,404.7 

 ก าไรสทุธิ 1,701.6 1,122.5 

 ก าไรเบ็ดเสรจ็ 1,644.7 1,040.1 

 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.61 0.41 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและ  
ผลการด าเนินงานอย่างถูกต้องในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน  จึงขอเสนอให ้
ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย   0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 

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 2563 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,122,504,365 บาท 
จึงเสนอใหจ้ดัสรรเงินก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 56,200,000 บาท เป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจดัสรรดงักล่าวแลว้ จะท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 
211,400,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.46 ของทนุจดทะเบียน 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 625,000,000 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.68 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 175,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ
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ส่วนที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุน้  และจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ไม่ไดร้ับการ
สง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัรา 0.164 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 450,000,000 บาท 

ทั้งนี ้ ให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่  5 
พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็น  

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

นายธีรชั โตสงวน (ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM) ไดส้อบถามว่า เพราะ
เหตุใดการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 มีสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิน้อยลงกว่าสัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบัก าไรสทุธิในปี 2562 

ประธานได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได ้อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัมีการลงทนุเขา้ซือ้กิจการ
ของบริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากัด เมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา จึงท าใหม้ีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดไว้ 
เพื่อใหม้ีสภาพคล่องต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แมว่้าอตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไร
สทุธิในปี 2563 จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่บริษัทฯ ก็ไดเ้สนอใหม้ีการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัรา 
0.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
จ านวน 56,200,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 
0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 625,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.68 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 175,000,000 บาท 
ดงันัน้ บรษิัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุน้  
และจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัรา 0.164 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปัน
ผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 450,000,000 บาท และใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 2563 
(Record Date) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ทัง้นี ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 1,652,372,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 2,080,000 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 ท่าน สมัครใจที่จะออกจากหอ้งประชุมเองในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาระเบียบวาระนี ้และจะกลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้หลงัจากประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ 

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 
2564 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  กรรมการ 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ   กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  
ที่ดี ไดพ้ิจารณาสรรหากรรมการโดยค านึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ความช านาญ
เฉพาะดา้นของกรรมการที่บรษิัทฯ ตอ้งการและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  รวมถึงตอ้งเป็น 
ผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ และตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  กรรมการ 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ   กรรมการอิสระ 
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นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนัน้ 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 ท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก โดยนบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี ้

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูและประวตัิของทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมตเิป็นรายบคุคล โดยวาระนีต้อ้งผ่าน
มติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 ทัง้ 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ (1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์และ (2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบคุคล
ดงันี ้

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์– กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,637,091,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.95064 

ไม่เห็นดว้ย 17,361,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.04936 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ – กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,654,452,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

ก่อนด าเนินการประชุมในวาระถัดไป ประธานไดเ้ชิญกรรมการทัง้สองท่านที่ สมัครใจออกจากหอ้งประชุมใน
ระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 กลบัเขา้หอ้งประชมุ  
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ระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
ต่อที่ประชมุ 

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ก าหนดใหก้รรมการบริษัท 
มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน ์
ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  
ที่ดี ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ  
ขนาดธุรกิจ หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับรษิัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน  
5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน ์
ตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสุขภาพส าหรบักรรมการ  โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยดงันี ้

ต าแหน่ง 
ปี 2564 

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 
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ต าแหน่ง 
ปี 2564 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง - 35,000 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 29,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 
กรรมการบรหิาร - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามความเหมาะสม 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนทั้งสิน้ 
18,604,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

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 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสขุภาพส าหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,069,498 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.97682 

ไม่เห็นดว้ย 333,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.02016 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00302 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 
 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564  หนา้ 28 

 

ระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ต่อที่ประชมุ 

นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหท้ี่ประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีราย
ใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายนั้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่ าง
นอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง  รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใหเ้หมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชีที่ 4 ติดต่อกัน (2561 – 2564)  เนื่องจากเป็นบริษัทชัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีใน
ระดบัสากล มีผลงานเป็นที่ประจกัษ ์รวมถึงรายชื่อผูส้อบบญัชีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนมี
ความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการสอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมา
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2561 – 2563 (3 ปี) 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท 
ซึ่งลดลงจากปี 2563 จ านวน 300,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าสอบบัญชีของ 
บรษิัทย่อย ค่าบรกิารที่ไม่ใช่งานสอบบญัชี และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจรงิ 

 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564  หนา้ 29 

 

ขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ซึ่ง
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ทัง้นี ้บริษัทเคพีเอ็มจีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกันกับส านกังานสอบบญัชีของบรษิัทย่อย / บริษัทร่วม
ของบรษิัทฯ โดยสว่นใหญ่ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาว
มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 และนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5565 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 โดยใหผู้ส้อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 2,300,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่8 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดม้ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการ  
ลดอัตราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 เพื่อลดอัตราและยกเวน้ภาษีเงินได ้และยกเวน้ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ บางกรณี แก่บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ใหบ้ริการดา้น
เทคนิค ใหบ้ริการสนับสนุน หรือใหบ้ริการดา้นการบริหารการเงินแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการคา้
ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า “ศนูยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC)”  

ในการนี ้บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจัดตัง้ศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre 
หรือ IBC) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ จากเดิม 22 ข้อ เป็น 24 ข้อ ให้ครอบคลุมกิจการตามที่ 
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พระราชกฤษฎีกาดงักลา่วก าหนด เพื่อขออนมุตัิการจดัตัง้ศนูยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Centre หรือ IBC) กบักรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  ดงันี ้

“ข้อ 23. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุนทั่วไป แล ะ
ใหบ้ริการดา้นการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานัน้จะตัง้อยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

ข้อ 24. ประกอบกิจการใหบ้ริการสนบัสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ 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” 

นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ ดงันี ้

เดิม 

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

แก้ไขเป็น 

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

ทัง้นี ้ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจตามหนงัสือรบัรองบริษัทมีอ านาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไปด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม 
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
 

ระเบียบวาระที่ 9 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดม้ีประกาศพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป โดยพระราชก าหนดดงักลา่วไดย้กเลิกประกาศ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสบ์างประการใหเ้ท่าทนัต่อสภาวะการณแ์ละเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ 
บรษิัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 24. และขอ้ 32. เพื่อใหห้ลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และ
วิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทฯ สอดคลอ้งกับพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เป็นดงันี ้

“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ อยู่ ให ้
รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการ และมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 
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การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณา 
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) 
วนั 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอาจท าดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์
ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการ และมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได”้ 

ทัง้นี ้ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจตามหนงัสือรบัรองบริษัทมีอ านาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไปด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัท กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า
หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการ
บริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระที ่10 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชุมพิจารณา โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุอีกได ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจาณาแลว้ ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ
ว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดด้ าเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุแลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

นายศรีชยั สวุรรณรมัภา (ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM) ไดส้อบถามว่า 
บรษิัทฯ ไดม้ีการคาดการณผ์ลประกอบการในปีนีไ้วห้รือไม่ว่ารายไดแ้ละผลก าไรจะมีการเติบโตเท่าใด 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ดว้ยสถานการณใ์นปัจจุบันเป็นการยากจะคาดการณไ์ด ้โดยบริษัทฯ ยังคง
ไดร้บัผลกระทบจากปริมาณการขนส่งน า้มนัอากาศยานที่ลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี ในดา้นการ
ด าเนินงาน บริษัทฯ มีความพยายามที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการเขา้ซือ้กิจการ
ของบรษิัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ซึ่งบรษิัทฯ คาดหวงัว่าการขยายธุรกิจดงักล่าวจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดแ้ละผล
ก าไรเติบโตขึน้ไดใ้นปี 2564 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวขอบคุณ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.36 น. 

 

 

     

                 (นายบวร วงศส์ินอดุม) 
             ประธานที่ประขมุ 

 

 

_____________________________ 

       (นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร) 
                                                                                เลขานกุารที่ประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายสุรพล มีเสถยีร 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 68 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 600,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.024  
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 100,000 หุน้ (รอ้ยละ 
0.004 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
• ปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์โรงเรียนนายเรือ 
• ประกาศนียบตัร วิทยาลยัการทพัเรือ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 155/2555 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 92/2554 
• หลกัสตูร การบรหิารความเสี่ยงองคก์ร รุน่ที่ 10 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประสบการณก์ารท างาน : 2563 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น :  2 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
สมาคมเจา้ของเรือไทย 

2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 
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ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2561 – 2564 กรรมการ 
บรษิัท บิก๊ซ ีจ  ากดั 

2560 – 2563 กรรมการ 
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล กระทรวงแรงงาน 

2552 – 2563 รองประธานกรรมการ 
สมาคมเจา้ของเรือไทย 

2557 – 2561 กรรมการ 
Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

2554 – 2560 กรรมการ 
บรษิัท คณุนท ีจ ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 6 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธีการสรรหา : 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ 
การพฒันาอย่างยั่งยืน เป็นผูก้  าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ใหส้อดคลอ้งกับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 
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31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับ
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แลว้ เห็นว่า นายสุรพล มีเสถียร เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  รวมถึง
เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอชื่อ 
นายสุรพล มีเสถียร ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพล มีเสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
การพฒันาอย่างยั่งยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ านวน 1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12 / 12 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 5 / 5 ครัง้ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายสุรศักดิ ์ใจเย็น 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 51 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 200,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.008  
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 200,000 หุน้ (รอ้ยละ 
0.008 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : • ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต 
• รฐัศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

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

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 246/2560 
• หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที่ 28/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 20/2555 
• หลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู  

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์รุน่ที่ 
6/2564 

• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global Organization 
Leadership Development (GOLD) 

ประสบการณก์ารท างาน : 2562 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 7 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท สะหวนัพฒันาพลงังาน จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอรจ์ี จ  ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิารและพฒันา
องคก์ร 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท แบลค ดอลฟิน จ ากดั 
บรษิัท โกลด ์ดอลฟิน จ ากดั 
บรษิัท ดอลฟิน กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิัท ไบโอ เทค กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ  ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2564 กรรมการ 
บรษิัท ลนิพลสั รีเทลลิ่ง เซอรวิ์ส จ ากดั 
บรษิัท เอ็น ดบัเบิล้ย ูรีซอรส์เซส โฮลดิง้ จ ากดั 
บรษิัท รชิ รีเทลลิ่ง จ ากดั 
บรษิัท เอ็น.เอ.ที.มารท์ จ ากดั 
บรษิัท ซบัพดุ เอ็นเนอรย์ี่ วนั จ ากดั  
บรษิัท ซบัพดุ เอ็นเนอรย์ี่ ท ูจ  ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 6 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ
การพฒันาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรหิาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธีการสรรหา : 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันา
อย่างยั่งยืน เป็นผูก้  าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้ง
กับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์
และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับ
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แลว้ เห็นว่า นายสุรศักดิ ์ใจเย็น เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ  
ความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ เห็นสมควร
เสนอชื่อ นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง  นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ  านวน  1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12  / 12 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน จ านวน 
4 / 4 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริหารจ านวน 12  / 12 ครัง้ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 40 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 5,761,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.23  
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australia  
• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) 
รุน่ที่ 4/2559 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 170/2556 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 92/2554 
• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการ
ลงทนุ (วธอ.รุน่ที่ 2/2558) 

• หลกัสตูร Masterclass in Private Equity จากมหาวิทยาลยั London 
Business School ปี 2557 ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

• หลกัสตูรการจดัการดา้นการตลาดสมยัใหม่ Modern Marketing 
Management (MMM) รุน่ที่ 40 ภาควิชาการตลาด  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Fundamentals of petroleum economics จากสถาบนั
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรดา้นวิทยาการพลงังานส าหรบันกับรหิารรุน่ใหม่ รุน่ที่ 7 
• หลกัสตูร Anti-corruption: The practical guide 
• หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 
• หลกัสตูรความยั่งยืนขององคก์รธุรกิจและความเสี่ยงเก่ียวกบัความยั่งยืน 

ประสบการณก์ารท างาน : 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 12 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Sea Oil Petroleum AS 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Amity Asset Management Inc. 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท โอไรออน ทเวนตี ้จ  ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท เวกา้ ทเวนตี ้จ  ากดั 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท ไททนั ทเวนตี ้จ  ากดั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ / เลขานกุาร 
มลูนิธิโอบบญุ 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Energon Pte. Ltd. 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Sea Oil Offshore Limited 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
Sea Oil Energy Limited 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 
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ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2560 – 2563 กรรมการ 
บรษิัท ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ ีจ  ากดั และบรษิัทย่อย* 

หมายเหต ุ

*บริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท ซนันี่ โซล่า จ ากัด / บริษัท ซนั ลิงคพ์าวเวอร ์จ ากัด / บริษัท โซล่าร ์
ทาวน ์จ ากัด / บริษัท สกาย โซล่าร ์พาวเวอร ์จ ากัด / บริท สกาย โซล่าร ์รูฟ จ ากัด / บริษัท  
เอ็น ดบัเบิลยูกรีน พาวเวอร ์จ ากัด / บริษัท เอ็น ดบัเบิลยูโซล่าร ์จ ากัด / บริษัท เอ็น ดบัเบิลยู
เอ็นเนอรย์ี จ ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 1 กมุภาพนัธ ์2563 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 2 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธีการสรรหา : 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันา
อย่างยั่งยืน เป็นผูก้  าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้ง
กับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์
และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลว้ เห็นว่า นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บั



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ หนา้ 43 

ความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
รวมถึงเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ เห็นสมควร
เสนอชื่อ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ 
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ  านวน  1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12  / 12 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

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

ดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 
2565 

 

 

 

  



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2565  หนา้ 44 

ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

   
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 

: 4 ปี (2561 - 2564) 

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- 
 

 

 

 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2565  หนา้ 45 

ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

   
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 - 
 

 

 

 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2565  หนา้ 46 

ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

   
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 5 
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ค าชีแ้จงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ต้องด ำเนินกำรยื่น 
แบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ผ่ำนระบบ e-Request ดงันี ้

1. ยื่นแบบค ำรอ้งเข้ำร่วมประชุมผ่ำน Web browser ที่  https://inet.inventech.co.th/PRM165430R หรือสแกน 
QR Code ดำ้นลำ่ง เพื่อเขำ้สูร่ะบบ e-Request 

 
2. เลือกประเภทในกำรยื่นแบบค ำรอ้ง “มำดว้ยตนเอง / Attend in person” หรือ “รบัมอบฉนัทะ / Proxy” 

 
3. กรอกขอ้มลูและแนบเอกสำรหลกัฐำนตำมที่ระบบแสดง เช่น 

(1) อีเมล (1 บญัชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้) 
(2) เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขทะเบียนบรษิัท  
(3) เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ปรำกฎอยู่บนสิ่งที่สง่มำดว้ย 12 แบบแจง้กำรประชมุ) 
(4) จ ำนวนหุน้ (ปรำกฎอยู่บนสิ่งที่สง่มำดว้ย 12 แบบแจง้กำรประชมุ) 
(5) ชื่อ – สกลุ 
(6) เบอรโ์ทรศพัท ์
(7) เอกสำรแนบแสดงตัวตนของผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะ (ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ค ำชีแ้จงเก่ียวกับ

เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียน เข้ำร่วมประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 ข้ันตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

https://inet.inventech.co.th/PRM165430R
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กรณีมำดว้ยตนเอง 

 
กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 
4. คลิก  เพื่อยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกำรเขำ้รว่มประชมุ 

5. กดปุ่ ม “สง่แบบค ำรอ้ง / Request” 

6. เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท ำกำรยื่นแบบค ำรอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะมีอีเมลแจง้เตือนเก่ียวกบัสถำนะกำร
ยื่นแบบค ำรอ้งและกระบวนกำรตรวจสอบเอกสำร 
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7. เจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบเอกสำรแบบค ำรอ้งของท่ำน กรณีเอกสำรสมบรูณเ์จำ้หนำ้ที่จะท ำกำร
อนมุตัิแบบค ำรอ้ง ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัอีเมล “แจง้กำรอนมุตัิแบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใชง้ำน 
Inventech Connect” โดยมีขอ้มลูที่ส  ำคญัดงันี ้

(1) ลิงก ์URL ส ำหรบักำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มประชมุ  

(2) Username และ Password ส ำหรบักำรเขำ้ใชง้ำนระบบ Inventech Connect 

(3) ลิงก ์URL ส ำหรบัดำวนโ์หลดและติดตัง้ Webex Meetings Application  

(4) ลิงก ์URL ส ำหรบัดำวนโ์หลดคูมื่อกำรใชง้ำนระบบ Inventech Connect ผ่ำน Webex Meetings 

 

บริษัทฯ จะเปิดระบบ e-Request ใหผู้้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2565 ด ำเนินกำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ล่วงหนำ้ต้ังแต่วันที่ 18 

เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยผูถื้อหุน้จะสำมำรถ Login เขำ้สู่
ระบบโดยใช ้Username & Password ที่ไดร้บัแจง้ทำงอีเมล เพื่อลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. 
ของวันที ่27 เมษายน 2565 (ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) เป็นต้นไป 
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                  Webex Meetings 

                     IOS                      Android 

 
1      App Store 

 
2        Webex  Meetings              

 
3                                      

 
4                                          

 
5                                        

                    

 
1      Play Store 

 
2        Webex  Meetings              

 
3                                          

 
4                              

            

 
5                                   

                         

                     Windows 

 
1              https://www.webex.com/downloads.html 

 
2         For Windows (   bit)/For Windows (   bit)”                                              

 
3                       webex.msi”                                    

Webex  Meetings 

 
4         Next”                          

 
5                                    

 
6         Finish”                                  

 
7         Agree”                                             

 
8                                 Next”                 

                                       (e-Register) 

 
1           URL                                       

 
2     Username     Password                  OTP                  

 
3                                                                      

 
4                         

 
5                PC/Laptop                                           

              Application  Webex  Meetings         

 
5.1                  Email Address                                     

 
5.2         Join Now” 

 
5.3     Run a temporary application” 

 
5.4                    

 
5.5         Join Event”                     
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6                Mobile/iPad                                                         

Application  Webex  Meetings         

 
6.1         Join” 

                     Webex  Meetings                    ACCEPT” (         Android) 
             I Accept” (         IOS) 
  

6.2                 Name,                  Email Address                                     

 
6.3          , “                             Application 

 
6.4         Join”                     

 
 
 
 
 
 

                       (e-Voting) 

               PC/Laptop                Mobile/iPad 

 
1         Continue”          Multimedia 

Viewer” 

 
2      Username     Password             

                 OTP                  

 
3                      

 
4                                   

 
5                                 

 
6                                  

 
7                                  

                               

 
1            Participants”               

 
2            Chat”                       

Inventech Connect (         Android) 
                Chat”                         
          IOS) 

 
3                                             

 
4                Continue” 

 
5      Username     Password                   

           OTP                  

 
6                      

 
7                                   

 
8                                 

 
9                                  

 
10                                        

                         

                                                           (                                             
                                                                                    )                              
                                    



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัวิธีกำรและขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  หนำ้ 52 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

                           Inventech Connect 

                                    
              1 

                                
                           

                      2 
                                
                                         
          
                  Webex 
                              
                                                 Chat 

                                                             Inventech Connect                                                  
                                    /                                          /                                      
 1.                                 
     - High Definition Video:                              2.5 Mbps (                            ) 
     - High Quality Video:                              1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video:                              0.5 Mbps 
 2.                           
     -                   /                               iOS      Android 
     -                   /                                          Windows      Mac 
 3.                         Firefox      Chrome (                   )      Safari 

                 Application Webex Meetings                    Inventech Connect 

                
                  e-Request 

1                  
Application Webex Meetings 

2                 
     Inventech Connect 

3 

1. ย่ืนแบบค ำร้องเข้ำร้วมประชุมผ้ำน Web browser ให้เข้ำไปท่ี  https://inet.inventech.co.th/PRM165430R   

หรือสแกน QR Code น้ี เพ่ือเข้ำสู้ระบบ       แ ะ  ำเน นกำร ำมข ้น อน  ง ำพ  

2. ส ำหร บผู้ถือหุ้นท่ีประสงค้จะเข้ำร้วมประชุม ้วย นเอง หรือโ ยผู้ร บมอบฉ นทะท่ีไม้ใช้กรรมกำรบร ษ ทฯ ผ้ำนส่ืออ เ ็กทรอน กส้ 
ระบบ งทะเบียนย่ืนแบบค ำร้องจะเป้ ให้  ำเน นกำร  ้งแ ้ว นที่ 18 เมษำยน 2565 เว ำ 08:30 น. โ ยระบบจะป  กำร
 งทะเบียนว นที่ 27 เมษำยน 2565  จนกว่ำจะป  กำรประชุม 
 

                                

หำกกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค้จะมอบฉ นทะให้กรรมกำรของบร ษ ทฯ สำมำรถ งทะเบียนย่ืนแบบค ำร้องผ่ำนสื่ออ เ ็กทรอน กส  หรือ
จ  ส้ง หน งสือมอบฉ นทะพร้อมเอกสำรประกอบ มำย งบร ษ ทฯ ทำงไปรษณีย้  ำมท่ีอยู้ข้ำง ้ำงน้ี โ ยเอกสำรจะ ้องมำถึง บร ษ ทฯ 
 ำยในว นท่ี XXXXXXXXX เว ำ 17.00 น. 

 
บร ษ ท xxxxxxxxxxx จ ำก   (มหำชน) 
ส ำน กเ ขำนุกำรบร ษ ท  
เ ขท่ี xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

3. ระบบประชุมผ้ำนส่ืออ เ ็กทรอน กส้จะเป้ ให้เข้ำระบบไ ้ใน ว นท่ี 27 เมษำยน 2565  เว ำ 12:00 น. (ก่อนเปิ ประชุม 2 
ช ่วโมง) โ ยผู้ถือหุ้นหรือผู้ร บมอบฉ นทะใช้ Username แ ะ Password ท่ีไ ้ร บแ ะปฏ บ    ำมคู้มือกำรใช้งำนในระบบ  
 

                                   Inventech Call Center 
02-016-0190  ่อ 605 หรือ 609 (ระหว่ำงว นที่ 18 – 26 เมษำยน 2565)  
02-931-9134 (ส ำหร บว นที่ 27 เมษำยน 2565) 
@inventechconnect 

ให้บร กำรระหว่ำงว นที่ 18 – 27 เมษำยน 2565 เว ำ 08.30 – 17.00 น. 
(                                                     ) 

                   

 
1           URL          QR Code                      

  
                                

 
                           

 
                                                                 

 
 

                         Request” 
 

 
                                                        

Username & Password 
 

** 1                1                      ** 
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เอกสารแนบ X 
 

                                                      (e-Meeting) 
 
 
 
 

               QR code                                   

         https://inet.inventech.co.th/PRM165430R 
   

                              
(e-Request) 

             

                   
              

                                       
                                   

                             
(e-Register) 

                               
(e-Voting) 

     Cisco Webex 

                                                 
                           

*                                                      

                            
          

                                    

                                 

  
  

   
  

   
  

   
  

   
 

  
  

   
  

  
  

   
  

   
 

         
1.                                     1    
 -                               "         "                                               
2.                     
 -                               "               "                                                   
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ผู้ รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ค าชีแ้จงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
ทีม่ีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

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  ำหรับกำรยื่นแบบ 
ค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ผ่ำนระบบ e-Request โดยรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอน
การยื่นแบบค ารอ้ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ค าชีแ้จงเกี่ยวกับวิธีการและขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

1.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุแทน ใหจ้ดัเตรียม 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น พรอ้ม 
ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูม้อบฉันทะ  เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัว
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวั
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- แบบแจง้กำรประชมุ (สิ่งที่สง่มำดว้ย 12) 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ผ่ำนระบบ e-Request 
โดยรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ค าชีแ้จงเกี่ยวกบัวิธีการและ
ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)  

ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยมี
ขอ้มลูและประวตัิกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 7 
ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนพรอ้ม
กับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้และขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผูถื้อหุน้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้เอกสำร
ประกอบมำยงับริษัทฯฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทและก ำกับดแูลกำรปฏิบตัิงำน บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 6 
อำคำรวำริน เลขที่ 80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260  
ภำยในวนัที่ 20 เมษำยน 2565 จกัขอบพระคณุเป็นอย่ำงยิ่ง 

 

 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 55 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมกำร) เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหจ้ดัเตรียม 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น พรอ้ม 
ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

- ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะและรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิัทฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น  เช่น บัตรประจ ำตัว
ประชำชน บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล  

- แบบแจง้กำรประชมุ (สิ่งที่สง่มำดว้ย 12) 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ผ่ำนระบบ e-Request 
โดยรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ค าชีแ้จงเกี่ยวกับวิธีการและ
ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

1.2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุ ใหจ้ดัเตรยีม 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น พรอ้ม 
ลงลำยมือชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้น
แลว้ 

- ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะและรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิัทฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล  (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น  
บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวั
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

- แบบแจง้กำรประชมุ (สิ่งที่สง่มำดว้ย 12) 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ผ่ำนระบบ e-Request 
โดยรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ค าชีแ้จงเกี่ยวกับวิธีการและ
ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting)  



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 56 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยมี
ขอ้มลูและประวตัิกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 7 
ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนพรอ้ม
กับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้และขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผูถื้อหุน้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้เอกสำร
ประกอบมำยงับริษัทฯฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทและก ำกับดแูลกำรปฏิบตัิงำน บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 6 
อำคำรวำริน เลขที่  80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260  
ภำยในวนัที่ 20 เมษำยน 2565 จกัขอบพระคณุเป็นอย่ำงยิ่ง 

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 

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

(3) เอกสำรหลกัฐำนจำกผูร้บัมอบฉนัทะ 

ใหแ้สดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำยขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 57 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ผ่ำนระบบ e-Request 
โดยรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ค าชีแ้จงเกี่ยวกับวิธีการและ
ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

  ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยมี
ขอ้มลูและประวตัิกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 7 
ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนพรอ้ม
กับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้และขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผูถื้อหุน้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้เอกสำร
ประกอบมำยงับริษัทฯฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทและก ำกับดแูลกำรปฏิบตัิงำน บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 6 
อำคำรวำริน เลขที่  80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260  
ภำยในวนัที่ 20 เมษำยน 2565 จกัขอบพระคณุเป็นอย่ำงยิ่ง 

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 ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 11 หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบมำพรอ้มหนงัสือ
เชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่ตอ้งกำรมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตำยตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

ทั้งนี  ้ในกรณีที่ท่ำนผู้ถือหุน้ต้องกำรหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม สำมำรถดำวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ
ดงักลำ่วขำ้งตน้ไดท้ี่ https://www.primamarine.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting 

ในกรณีที่ท่ำนผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉันทะไดโ้ดย
ด 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 ไดแ้นบรำยละเอียดข้อมูลกรรมกำรอิสระมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ 

https://www.primamarine.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 58 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ 
ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนซึ่งนอ้ยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและ
ดแูลหุน้ตำมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

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

3. การยื่นแบบค าร้องและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

บริษัทฯ จัดใหม้ีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ใน

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่าน้ัน ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำร
ประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศที่เก่ียวขอ้ง โดยบรษิัทฯ จะเปิดระบบใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ
ด ำเนินกำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ล่วงหนำ้ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งผูถื้อหุน้จะสำมำรถ Login เขำ้สู่ระบบเพื่อลงทะเบียน
เขำ้รว่มประชมุได้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของวันที ่27 เมษายน 2565 (ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะโปรดศึกษำวิธีกำรและขัน้ตอนปฏิบัติในกำรเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาดว้ย 5 ค าชีแ้จงเกีย่วกบัวิธีการและขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

4. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม 

วำระทั่วไป 

1) กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยผ่ำนระบบ Inventech Connect โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ 
ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง โดยไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตัง้จำก
ผูล้งทนุต่ำงประเทศตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  กำรลง 
คะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น 
ไม่ถกูตอ้ง  

2.2  หำกผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทน
ไดต้ำมที่เห็นสมควร 
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 59 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

 

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
ล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนที่ประชมุเป็น  
ผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน 

ประธำนที่ประชุมหรือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำร
ประชุม โดยเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวำระจำกคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะ 
ออกเสียงลงคะแนนผ่ำนระบบ Inventech Connect และประธำนที่ประชุมหรือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ จะแจง้ผลกำร
นับคะแนนใหท้ี่ประชุมทรำบทุกวำระ  ทั้งนี  ้จ ำนวนผู้ถือหุน้ในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกันได้ เนื่องจำกอำจมีผู้ถือหุน้ 
บำงท่ำนเขำ้มำประชมุเพิ่มเติมหรือออกจำกระบบกำรประชมุก่อนปิดกำรประชมุ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีตวัแทนที่ปรกึษำกฎหมำยภำยนอกที่เป็นอิสะ (Inspector) เพื่อท ำหนำ้ที่ดแูลและตรวจสอบกำร
นับคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุน้  เพื่อใหก้ำรประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น 
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รายช่ือและประวัติของกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ-สกุล : นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกจิการ 
ที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

อายุ : 71 ปี  
ทีอ่ยู ่ : 19 หมู่บา้นนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 10230 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 ปี (วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเองถือหุน้ : 1,500,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.060 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์: ไม่มี 
ส่วนไดเ้สียพิเศษทีแ่ตกต่างจาก
กรรมการคนอ่ืนๆ 

: ไม่มี 

   

ช่ือ-สกุล : นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา  

ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ 
การพฒันาอย่างยั่งยืน 

อายุ : 71 ปี  
ทีอ่ยู ่ : 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 ปี (วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง : ไม่มี 

บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 800,000 หุน้ (รอ้ยละ 
0.032 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

ส่วนไดเ้สียพิเศษทีแ่ตกต่างจาก
กรรมการคนอ่ืนๆ 

: ไม่มี 

   

ช่ือ-สกุล : นายบวร วงศส์ินอดุม 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 67 ปี  
ทีอ่ยู ่ : 92/3 ซอยลาดพรา้ว 18 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 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 
 

 
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 ใ หป้ระธาน
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 ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนน
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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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 

การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทอาจท าดว้ยวิธีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 

 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ไดเ้รี ยกนัดเพราะ 
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ข้อ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน  
ในที่ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถื้อหุน้
คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน 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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วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
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วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนีใ้หท้่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และในกรณีที่
ท่านผูถื้อหุน้ไดม้ีการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน ขอใหท้่านแจง้วิธีปฏิบตัินีใ้หผู้ร้บัมอบฉนัทะทราบดว้ย 

1. ข้อมลูส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวม  

บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไดแก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์จ านวนหุน้ที่ถือ 
หมายเลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล 
(Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) ขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกส ์ 

นอกจากนี ้เพื่อการพิสูจนต์ัวตน บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอส าเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น ส  าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ส  าเนาใบขบัขี่ ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมี 
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปรากฎอยู่  บริษัทฯ จึงขอใหท้่านขีดฆ่าหรือปิดทึบ
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิไดด้ าเนนการดงักล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนญาตใหบ้ริษัทฯ 
ปกปิดขอ้มลูนัน้ โดยเอกสารดงักลา่วมผลสมบรูณแ์ละบงัคบัใชไ้ดท้กุประการ หากบรษิัทฯ ไม่สามารถปกปิดขอ้มลูนัน้
ไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดับางประการ บรษิัทฯ ขอยืนยนัว่าการประมวลผลขอ้มลูจะเป็นไปเพื่อการพิสจูนต์วัตนเท่านัน้ โดย
บรษิัทฯ ไม่มีความประสงคท์ี่จะเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวนัน้ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุน้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท  
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ ใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์
ของบรษิัทฯ  

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก จัด และ
ด าเนินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตามที่กฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ก าหนด ซึ่ง
รวมถึงการจดัท ารายงานการประชมุ 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็น เพื่อวตัถุประสงคต์ามที่ไดร้ะบุไว้
ในขอ้ 3 โดยมีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูที่เหมาะสมและเขม้งวด 

ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลฯ ไดช้ดัเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูไว้
ตามระยะเวลาที่จ  าเป็นที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อายุความตามกฎหมาย
ทั่วไปสงูสดุ 10 ปี 
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วิธีปฏิบตัใินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 หนา้ 66 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่านมีสิทธิเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดใ้หไ้วแ้ก่บรษิัทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและ 
รบัขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลู สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงบั
การใชข้อ้มลูสว่นบุคคล สิทธิในการขอใหส้่งหรือโอนขอ้มลู สิทธิรอ้งเรียน สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่บคุคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3 เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา หน่วยงานก ากับดูแล 
หน่วยงานภาครฐั หรือตามค าสั่งเจา้หนา้ที่ผูมี้อ านาจ  นอกจากนี ้บรษิัทฯ อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านสู่
สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีก าหนด เช่น รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

7. วิธีการติดต่อ 

หากท่านมีค าถามใด ๆ เก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 หรือตอ้งการใชส้ิทธิของท่าน สามารถติดต่อบรษิัทฯ ไดท้ี่ 

• อีเมล : Comsec_Pr@primamarine.co.th 

• โทรศพัท ์: 0 2016 6596 

• โทรสาร : 0 2016 0199 

• ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เลขที่ 80 ชั้น 6 อาคารวาริน  
ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์0 2016 0190-4  
โทรสาร 0 2016 0199 

mailto:Comsec_Pr@primamarine.co.th
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วิธีใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสาร  
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วิธีใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสาร  หนา้ 67 

วิธีใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสาร   

ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที่  
2. สแกน QR Code โดยหนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่เขา้หา QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มา ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูหนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชมุ  

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 โดยหันกลอ้งถ่ายรูปบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่เขา้หา QR Code เพื่อดูขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุ 

หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ  เช่น QR CODE READER หรือ Facebook เป็นตน้  
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หนังสือมอบฉันทะ 
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หนงัสือมอบฉนัทะ  หนา้ 68 

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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวง 
รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., 
Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, 
Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900 or 

❑ (6)  นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 67 years old, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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หนงัสือมอบฉนัทะ  หนา้ 69 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Wednesday, 27 April 2022 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. 

 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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หนงัสือมอบฉนัทะ  หนา้ 70 

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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวง 
รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., 
Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, 
Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900 or 

❑ (6)  นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 67 years old, 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 
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Wednesday, 27 April 2022 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)    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 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 เมษายน 2564 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 

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 ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021. 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 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 ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment 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 ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2022. 

  (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: 

 
 
 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

หนงัสือมอบฉนัทะ  หนา้ 72 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
The appointment of certain directors as follows: 
 
1.  นายสรุพล มีเสถียร - กรรมการ 
    Mr. Suraphon Meesathien - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

2.  นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น - กรรมการ 
Mr. Surasak Chaiyen - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

3.  นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม - กรรมการ 
Ms. Neeracha Panboonhom - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2022 

  (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 2565 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2022. 

  (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 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 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   
 
(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.  

 
 
 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 11 

หนงัสือมอบฉนัทะ  หนา้ 73 

(6)  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 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. 

  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 

พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 27 April 2022 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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวง 
รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ 

Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., 
Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or 

❑ (5)  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี 16/156 ซอยรชัดาภิเษก 36 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 71 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, 
Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900 or 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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❑ (6)  นายบวร วงศ์สินอุดม ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 67 years old, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol 
Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of shareholders on 
Wednesday, 27 April 2022 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 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23 เมษายน 2564 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 

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 ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021. 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 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  
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ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment 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 ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2022. 

  (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.  นายสรุพล มีเสถียร - กรรมการ 
    Mr. Suraphon Meesathien - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                           Approve                                  Disapprove                          Abstain  
  

2.  นายสรุศกัดิ์ ใจเย็น - กรรมการ 
Mr. Surasak Chaiyen - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain   
 

3.  นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม - กรรมการ 
Ms. Neeracha Panboonhom - Director 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                                                   Approve                                  Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2022 

  (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 2565 
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2022. 

  (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 ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 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

หรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากเรื ่องที ่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที ่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
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 
                   ( .......................................................... ) 
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. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidence 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 านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 

พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 27 April 2022 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 □ ไม่เหน็ดว้ย □ 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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