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การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้บรษัิทจัดใหม้ผีูส้อบบญัชแีละตวัแทนอสิระ เขา้รว่มประชมุดงันี้

ผูส้อบบญัชบีรษิทั

ตวัแทนอสิระ

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

คณุสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร หรอื 

คณุวราภรณ์ วรธติกิลุ หรอื

คณุวเิชยีร กิง่มนตรี

บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั

คณุประทมุพร สมบรูณ์พลูผล   เป็นทีป่รกึษากฎหมาย

คณุตฤณ รัตนจันทร ์            เป็นตวัแทนอสิระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง



การด าเนนิการประชุม

การลงคะแนนในแตล่ะวาระ

➢ ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ หรอื ตามจ านวนหุน้ทีไ่ดรั้บมอบฉันทะ

➢ 1 หุน้ เทา่กบั 1 คะแนนเสยีง 

➢ ผูถ้อืหุน้ทา่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้ทา่นนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้

เวน้แต่ การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

กอ่นทีจ่ะท าการเรยีกเก็บบตัรลงคะแนน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆได ้

การนบัคะแนน

➢ ใชร้ะบบบารโ์คด้ 

➢ กรณีไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง: ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดใหแ้ละยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บ

➢ กรณีเห็นดว้ย: เก็บบตัรลงคะแนนไวแ้ละสง่คนืแกเ่จา้หนา้ทีห่ลงัเสร็จสิน้การประชมุ

ข ัน้ตอนการประชุม



การด าเนนิการประชุม

กรณีออกจากทีป่ระชุมกอ่นปิดประชุม

➢ หากประสงคท์ีจ่ะลงคะแนนเสยีงในวาระทีเ่หลอื ใหส้ง่บตัรลงคะแนนพรอ้มเซน็ชือ่ใหก้บัเจา้หนา้ที่

การประกาศผลการนบัคะแนน

➢ ประกาศหลงัจากทีท่า่นประธานรอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

กรณีทีผ่ลการลงคะแนนเทา่กนั

➢ ประธานสามารถทีจ่ะออกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีง เพือ่เป็นการชีข้าด

ข ัน้ตอนการประชุม (ตอ่)



การเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ และชือ่กรรมการ

การสง่ค าถามลว่งหนา้

บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สง่ค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุมายังบรษัิทฯไดท้ีบ่รษัิท พรมิา  

มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 80 ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด บางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ อเีมล ์anupong@primamarine.co.th ซึง่ในชว่งเวลาดังกล่าวไมมผีูถ้อืหุน้
ทา่นใดสง่ค าถามมายงับรษัิทฯ 

การเผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุม

บริษัทฯ ไดท้ าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ทั ้งภาษาไทย             

และภาษาอังกฤษ ผ่านทาง www.primamarine.co.th พรอ้มทัง้แจง้ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตัง้แต่วันที ่   
27 มนีาคม 2561

บริษัทฯ ไดเ้สนอวาระและชื่อกรรมการผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต ้งัแต่

วันที ่12 มกราคม 2561 ถงึวันที ่13 กมุภาพันธ ์2561

ในชว่งเวลาการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้และชือ่กรรมการของผูถ้อืหุน้ดังกล่าว ไม่มผีูถ้อืหุน้ 
ทา่นใดเสนอวาระการประชมุ และชือ่กรรมการ เพือ่น าเขา้ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561



วาระการประชุม

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560

วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิท ประจ าปี 2560
สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรและจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2560

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 
และพจิารณารับทราบรายงานการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2560

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561

วาระที ่8 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี



วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2560



➢ บรษัิทฯ ไดจั้ดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วันที ่24 มนีาคม 2560

➢ ส าเนาร่างรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ปรากฏตามหนังสอืบอกกล่าวเชญิ
ประชมุ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ตัง้แตห่นา้ที ่15 - 21

การลงมติ

วาระนี้ตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้           
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



วาระที ่2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา





วาระที ่2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา





















ประกาศเจตนารมณ์เขา้รว่มโครงการ CAC เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560



วาระที ่3

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิท

ประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560



รายการ
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

รวมสนิทรัพย์ 10,678.7 8,382.7

รวมหนีส้นิ 4,432.0 5,723.1

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,246.7 2,659.6

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 10,678.7 8,382.7

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัโดยสรปุ
หน่วย:ลา้นบาท

รายการ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรบัปีส ิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัปีส ิน้สดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

รายไดร้วม 4,540.7 4,370.5

ก าไรสทุธิ 759.1 1,202.2

ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.33 0.64 

➢ ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีงือ่นไข
➢ รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ บัญชกี าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญช ีปรากฏตาม

รายงานประจ าปี



➢ บรษัิทฯ ไดจั้ดท างบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญช ี

ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ และไดผ้า่นการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบรษัิท ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามถูกตอ้ง

เพยีงพอ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพือ่พจิารณาอนุมัติ

➢ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน

➢ จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน



วาระที ่4

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรและจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2560



สรปุการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2560 

1) ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานประจ าปี (บาท/หุน้) 0.33

2) เงนิปันผลจา่ยสามัญประจ าปี (บาท/หุน้) 0.10

3) อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม 30.3%

• จัดสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 59.6 ลา้นบาท

• เงนิปันผลจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรา 0.10 บาทตอ่หุน้ โดยจา่ยจากก าไรสทุธ ิสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) 0.016 บาท/หุน้ 
และจา่ยจากก าไรสทุธสิว่นทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 0.084 บาท/หุน้ ส าหรับหุน้จ านวน 2,500 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ 
250 ลา้นบาท

การจา่ยเงนิปนัผล

เงนิปันผลทีเ่สนอใหจ้า่ยประจ าปี 2560 สอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ โดยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30
ของก าไรสทุธ ิรายละเอยีดปรากฎตามตารางนี้

รายการ จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงนิ (บาท) อตัราหุน้ละ (บาท)
ราคาหุน้ทีต่ราไว ้

(บาท/หุน้)

การจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2560 2,500,000,000 250,000,000 0.10 1

ก าหนดการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผล

รายละเอยีด วนัที่

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) 4 พ.ค. 61

จา่ยเงนิปันผล 24 พ.ค. 61



วาระที ่5

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ



กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปีนีม้จีานวน 3 ทา่น คอื

ปัจจบุันคณะกรรมการบรษัิท มจี านวน 9 ทา่น จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ทา่น ดงันี้

1. พลเรอืเอกนพินธ ์จักษุดลุย์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา          
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

2. นายสมชาย ควูจิติรสวุรรณ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั ้ง 3 ท่านพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้           
และการอุทศิตนใหแ้กบ่รษัิทฯ ทีผ่่านมา จงึไดเ้สนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอชือ่กรรมการ   
ทีถ่งึก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ทา่นขา้งตน้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่ไปอกีวาระหนึง่



ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่

ชือ่-นามสกลุ พลเรอืเอกนพินธ ์จักษุดลุย์

อายุ 67 ปี

ต าแหนง่ - รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ - ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเมือ่ 30 มนีาคม 2560
- ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กจิการทีด่เีมือ่ 30 มนีาคม 2560

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา - ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์(ทร.) โรงเรยีนนายเรอื หลักสตูรวทิยาลัยการทพัเรอื
สถาบนัวชิาการทหารเรอืชัน้สงู

ผา่นการอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ

• หลักสตูรวทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
• หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. 3) สถาบันวทิยาการตลาดทนุ
• หลักสตูรประกาศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่104 ปี 2551
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

• หลักสตูร Board Nomination & Compensation (BNCP) รุน่ที ่2 ปี 2560



สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) 500,000 หุน้ (คดิเป็น 0.02% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด)
(โดยนับรวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร ไมม่ี

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2560

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้
เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฯ จ านวน 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560)

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงานบรษิทั ประเภทธรุกจิ

1. กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- - - -

2. กจิการอืน่ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. บทด ธรุกจิขนสง่สนิคา้ทางเรอื

2556 - 2559 ประธานกรรมการ บจก. นทลนิ เวลสตาร ์
เอ็นเนอจิ

ธรุกจิพลังงานทางเลอืก

2548 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. ไทยเดนิเรอืทะเล ธรุกจิขนสง่สนิคา้ทางเรอื

3. กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั

- - - -



ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่

ชือ่-นามสกลุ นายสมชาย ควูจิติรสวุรรณ

อายุ 67 ปี

ต าแหนง่ - กรรมการอสิระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ - ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเมือ่ 30 มนีาคม 2560

- ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบเมือ่ 30 มนีาคม 2560

- ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
เมือ่ 30 มนีาคม 2560

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา - ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการภาครัฐ

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้)

- เนตบิณัฑติไทย ส านักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบัณฑติ สาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง



ผา่นการอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ

• หลกัสตูรอยัการจังหวดั อธบิดสี านักงานอยัการสงูสดุ

• หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) สถาบันวทิยาการตลาดทนุ

• หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน. 2) สถาบันวทิยาการพลังงาน

• หลักสตูรประกาศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่76 ปี 2549

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

• หลักสตูรประกาศนยีบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่2 ปี 2549

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

• หลักสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุน่ที ่3/2549

• หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่28/2555

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ)  ไมม่ี

(โดยนับรวมการถอืหุน้ของคูส่มรส จ านวน 800,000 หุน้) (คดิเป็น 0.03% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร ไมม่ี

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2560

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฯ จ านวน 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้



ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560)

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงานบรษิทั ประเภทธรุกจิ

1. กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ดบับลวิพ ี เอ็นเนอรย์ี่ ธรุกจิคา้ขายแกส๊

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เอควิ เอสเตท
ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์
ประเภททีอ่ยูอ่าศยั

2558 – 2561
กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนบรุ ี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป ธรุกจิใหบ้รกิารสขุภาพ

2554 – ปัจจบุนั
กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล ธรุกจิเคมภีณัฑ์

2. กจิการอืน่ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

2556 – 2558 อธบิดอียัการ ส านักงานคดเีศรษฐกจิ และ
ทรัพยากร

ส านักงานอยัการสงูสดุ

2554 – 2556 อธบิดอียัการ ส านักงานคณะกรรมการอยัการ ส านักงานอยัการสงูสดุ

2551 – 2559 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ก ากบัดแูลตลาดทนุไทย

2551 – 2554 อธบิดอียัการ ส านักงานนโยบาย ยทุธศาสตร์
และงบประมาณ

ส านักงานอยัการสงูสดุ

2544 – 2556 ประธานกรรมการ บจก. กรงุไทยกฎหมาย ส านักกฎหมาย

3. กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั

- - - -



การมสีว่นไดส้ว่นเสยี ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

1. การมสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษา
กฎหมายในบรษัิท/บรษัิทยอ่ย

ไมม่ี

2. การเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)         

ไมม่ี

3. การมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ

ไมม่ี



ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่

ชือ่-นามสกลุ นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์

อายุ 59 ปี

ต าแหนง่ - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ - ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเมือ่ 30 มนีาคม 2560

- ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ 30 มนีาคม 2560

- ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเมือ่ 30 มนีาคม 2560

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี

คณุวฒุทิางการศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธรุกจิและการจัดการ สถาบันบัณฑติ
บรหิารธรุกจิ ศศนิทร์

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาธรณีวทิยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผา่นการอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ

• หลักสตูรประกาศนยีบตัร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่247/2017

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย



สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) 1,500,000 หุน้ (คดิเป็น 0.06% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด)

(โดยนับรวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร ไมม่ี

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2560

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงานบรษิทั ประเภทธรุกจิ

1. กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- - - -

2. กจิการอืน่ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บจก. ทีป่รกึษา เค เอ็ม เอ 
เอ็น จ ากดั

ธรุกจิทีป่รกึษาทางธรุกจิ

2552 – 2553 รองประธานกรรมการ บจก. พ3ี โกลบอล เอนเนอยี ธรุกจิส ารวจและผลติพลงังาน

2527 – 2552 รองประธานกรรมการ บจก. เชฟรอน ส ารวจและ
ผลติ ประเทศไทย

ธรุกจิส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม

3. กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั

- - - -

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560)



การมสีว่นไดส้ว่นเสยี ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

1. การมสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษา
กฎหมายในบรษัิท/บรษัิทยอ่ย

ไมม่ี

2. การเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)         

ไมม่ี

3. การมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ

ไมม่ี



วาระที ่6

พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 และ
พจิารณารับทราบรายงานการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2560



ต าแหนง่
คา่ตอบแทนรายเดอืน

(บาท/เดอืน)

คา่เบีย้ประชุม

(บาท/คร ัง้)

คณะกรรมการบรษิทั

ประธานกรรมการบรษัิท 64,000 35,000

กรรมการ 34,000 29,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000

กรรมการตรวจสอบ - 29,000

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน
และก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- 35,000

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับ
ดแูลกจิการทีด่ี

- 29,000

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 35,000

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 29,000

คณะกรรมการบรหิาร

ประธานคณะกรรมการบรหิาร - -

กรรมการบรหิาร - -

➢ คา่ตอบแทนแกก่รรมการบรษัิทและคา่ตอบแทนพเิศษประจ าปี 2561 รวมทัง้สิน้ ไมเ่กนิวงเงนิปีละ 20 ลา้นบาท 
ตามรายละเอยีดดงันี ้



วาระที ่7

พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561



➢ คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้

ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด ดังต่อไปนี้เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท

ส าหรับปี 2561

1. นายธนติ โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5155 หรอื

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5752 หรอื

3. นางสาวพรทพิย ์รมิดสุติ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5565 หรอื

4. นายบัณฑติ ตัง้ภาภรณ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่8590

➢ ค่าสอบบัญชสี าหรับปี 2561 คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ไม่เกนิ 3,100,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่น      

ทีเ่รยีกเก็บเทา่ทีจ่ าเป็นตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ฯลฯ 



วาระที ่8

เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี




