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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 
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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  
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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


 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 หนา้ที่ 12 
 

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
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