
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)
PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED



ระเบยีบวาระการประชุม

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 ซึง่ประชุมเมือ่

วนัที ่19 เมษายน 2562

ระเบยีบวาระที ่2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2562

ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิสาํหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

ระเบยีบวาระที ่4  พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรสทุธแิละจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2562

ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ ประจาํปี 2563

ระเบยีบวาระที ่6  พจิารณาอนมุตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2563

ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2563

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี



คณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน)

นายบวร วงศส์นิอดุม
ประธานกรรมการ
กรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบ

พลเรอืเอก นพินธ ์จกัษุดลุย์
รองประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และกํากับดแูลกจิการ
ทีด่ ีและกรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ
กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
กําหนดคา่ตอบแทน และกํากับดแูล
กจิการทีด่ี

นายสมชาย ควูจิติรสวุรรณ
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และกํากับดแูลกจิการ
ทีด่ี

นายสรุพล มเีสถยีร
กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ
กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

นายสรุศกัดิ ์ใจเย็น
กรรมการ กรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และกํากับดแูลกจิการ
ทีด่ ีและกรรมการบรหิาร

นางสาวนรีชา ปานบญุหอ้ม
กรรมการ



ผู้บริหารบริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน)

นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

นายณฏัฐก์รณ์ สําราญ
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

สายงานธรุกจิบรหิารจัดการเรอื

นางสาวนภิทัร เอีย่มศริวิฒัน์
ผูอํ้านวยการสายงานการตลาด 1

นางสาวสธุาสนิ ีหมืน่ละมา้ย
ผูอํ้านวยการสายงานลงทนุโครงการ

และประกันคณุภาพ

นายวริทิธิพ์ล จไุรสนิธุ ์
ผูอํ้านวยการสายงานการเงนิ

และการบัญชี



การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้บรษัิทจัดใหม้ผีูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษากฎหมายเขา้รว่มประชมุ
ดงันี้
ผูส้อบบญัชี

ทีป่รกึษากฎหมาย

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั

1. คณุธนติ โอสถาเลศิ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี
2. คณุกนกวรรณ กอ้นทอง ผูจั้ดการ

บรษิทั กดุ ัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั

1. คณุเอกชยั โชตพิทิยสนุนท ์ ทนายความหุน้สว่น



ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัระเบยีบขัน้ตอนการประชมุ
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนน



การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

บริษัท พริมา มารีน จํากัด (มหาชน)
PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED



ระเบียบวาระท่ี 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

การลงมติ:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระท่ี 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562

การลงมติ:

วาระนี้เปนวาระแจงเพ่ือทราบ -ไมมีการลงมติ-



ระเบียบวาระท่ี 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

การลงมติ:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รายการ งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

รวมสนิทรัพย์ 13,063.0 10,814.8
รวมหนีส้นิ 5,783.2 3,844.3
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,279.8 6,970.5
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 13,063.0 10,814.8

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ําคญัโดยสรปุ
หน่วย:ลา้นบาท

รายการ
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สาํหรบัปีสิน้สดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
รายไดร้วม 5,404.7 4,572.2
กําไรสทุธิ 1,122.5 746.4
กําไรเบ็ดเสร็จ 1,040.1 751.9
กําไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.28 

 สําหรับรายงานของผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเห็น แบบไมม่เีงือ่นไข
 รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญช ีปรากฏตาม

รายงานประจําปี



ระเบียบวาระท่ี 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินปนผล ประจําป 2562

การลงมติ:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



การจา่ยเงนิปนัผล
เงนิปันผลทีเ่สนอใหจ้า่ยประจําปี 2562 สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ โดยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30

ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ รายละเอยีดปรากฎตามตารางนี้

กําหนดการเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2562
รายละเอยีด วนัที่

กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) 5 พ.ค. 63
จา่ยเงนิปันผล 21 พ.ค. 63

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561
1. กําไรสทุธ ิ(บาท) 610,278,951 382,254,857
2. เงนิสํารองตามกฎหมายประจําปี (บาท) 30,600,000 19,200,000
3. จํานวนหุน้ (หุน้) 2,500,000,000 2,500,000,000
4. กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานประจําปี (บาทตอ่หุน้) 0.24 0.15
5. เงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.20* 0.14
6. เงนิปันผลจา่ยระหวา่งกาล (บาท) 150,000,000 -
7. เงนิปันผลจา่ยประจําปี (บาท) 350,000,000 350,000,000
8. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (บาท) 500,000,000 350,000,000
9. อตัราการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละของกําไรสทุธ)ิ 81.93 91.56

*คงเหลือจ่ายเงิน ปันผล
ประจําปี 2562 ใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้ในอัตรา 0.14 บาทต่อ
หุน้ โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ
สว่นทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการ
ลงทนุ (BOI) 0.038 บาท
ต่อหุน้ และจ่ายจากกําไร
สุทธิส่วนที่ไม่ ได รั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน (NON-
BOI) 0.102 บาทตอ่หุน้ 
รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ 
350 ลา้นบาท



ระเบียบวาระท่ี 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

ประจําป 2563

การลงมติ:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ ประจาํปี 2563

ปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิท มกีรรมการจํานวน 8 ทา่น ดังนัน้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2563 ครัง้นี ้มกีรรมการทีต่อ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดังนี้

1. นายบวร วงศส์นิอดุม ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ
2. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ กรรมการอสิระ
3. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวัสดิส์ขุ กรรมการ

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวันที ่14 พฤศจกิายน - 31 ธันวาคม 2562 แลว้ ปรากฏวา่ไมม่ี
ผูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จาก
ตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่นกลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่



ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหเ้ลอืกต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ

ชือ่-นามสกลุ นายบวร วงศส์นิอดุม
อายุ 65 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ

การศกึษา:
• ปรญิญาโท สาขาการจัดการ สถาบนับณัฑติ 

บรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเคม)ี 

จฬุาลงกรณ์หาวทิยาลยั
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเคม)ี 

จฬุาลงกรณ์หาวทิยาลยั

การอบรม:
• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
รุน่ที ่45/2562
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program 
(AACP) รุน่ที ่28/2561
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที ่209/2558
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่76/2551
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน 
(ปรอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร รุน่ที ่17/2547



ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหเ้ลอืกต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ

ประสบการณท์าํงาน:
2562 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ

บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน)
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ

บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 2 แหง่
2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และกรรมการผูจั้ดการ

บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากดั (มหาชน)
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร

บรษัิท ดบับลวิพ ีเอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอื
องคก์รอืน่: 7 แหง่
2561 – ปัจจบุนั รองประธาน – งานสถาบนัพลงังานเพือ่

อตุสาหกรรม
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2561 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ
สถาบนัพลงังานเพือ่อตุสาหกรรม

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ
บรษัิท บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จํากดั

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บรษัิท ยเูอซ ีแอ็ดวานซ ์โพลเิมอร ์

แอนด ์เคมคิลัส ์จํากดั
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ

บรษัิท อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิ
จํากดั (มหาชน)

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอํานวยการ
สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บรษัิท พทีที ีฟีนอล จํากดั



ชือ่-นามสกลุ นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ
อายุ 69 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ

การศกึษา:
• ปรญิญาโทการบรหิาร สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ

ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• Bachelor Degree in Higher Accounting 

California College of Commerce, U.S.A.

ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหเ้ลอืกต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ

การอบรม:
• หลกัสตูร The Role of Chairman in Leading 

Strategic Risk Oversight 2560
• หลกัสตูร The Role of the Chairman Program 

(RCP) รุน่ที ่33/2557
• หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

Program (FGP) รุน่ที ่3/2554
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

รุน่ที ่63/2550



ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหเ้ลอืกต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ

ประสบการณท์าํงาน:
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการทีด่ี
บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : 2 แหง่
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน และประธานกรรมการกํากับดแูลกจิการ
บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ
บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอืองคก์รอืน่ : 2 แหง่
2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท ทรัพยท์พิย ์จํากดั
2553 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร

บรษัิท เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)



ชือ่-นามสกลุ นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ
อายุ 53 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ

การศกึษา:
• บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

การอบรม:
• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)

รุน่ที ่97/2555

ประสบการณท์ํางาน:
การดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: 1 แหง่
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร

บรษัิท ซอีอยล ์จํากดั (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอืองคก์รอืน่: 5 แหง่
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ

บรษัิท สงิหา แท็งเกอร ์จํากดั
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ

บรษัิท วนิชยั จํากดั
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ

บรษัิท นทลนิ จํากดั
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ

TATE Offshore Co., Ltd.
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ

Nathalin Shipping Pte. Ltd.

ประวตักิรรมการทีเ่สนอชือ่ใหเ้ลอืกต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ

ประสบการณท์ํางาน:
2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และประธาน

คณะกรรมการบรหิาร
บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน)

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง
บรษัิท พรมิา มารนี จํากดั (มหาชน)



นายบวร วงศส์นิอดุม



นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ



นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ
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พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

ประจําป 2563

การลงมติ:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม



ตาํแหนง่
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562

คา่ตอบแทนรายเดอืน
(บาท/เดอืน)

คา่เบีย้ประชุม
(บาท/คร ัง้)

คา่ตอบแทนรายเดอืน
(บาท/เดอืน)

คา่เบีย้ประชุม
(บาท/คร ัง้)

คณะกรรมการบรษิทั
ประธานกรรมการ 64,000 35,000 64,000 35,000
กรรมการ 34,000 29,000 34,000 29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 - 35,000
กรรมการตรวจสอบ - 29,000 - 29,000
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และ
กํากบัดแูลกจิการทีด่ี

- 35,000 - 35,000

กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล
กจิการทีด่ี

- 29,000 - 29,000

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 35,000 - 35,000
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 29,000 - 29,000
คณะกรรมการบรหิาร (เพิม่ในปี 2563)
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 - -
กรรมการบรหิาร - 29,000 - -

 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกนิ
25 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนพเิศษ (โบนัส) 
ตามรายละเอยีดดงันี ้
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พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2563

การลงมติ:

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



 คณะกรรมการบรษัิท โดยการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ
แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจําปี 2563 โดยมรีายชือ่
ดงัตอ่ไปนี้

โดยกําหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้าการสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 

 และเสนอใหกํ้าหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2563

ทัง้นี ้ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ (Non-Audit fee) คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่รยีกเก็บเทา่ทีจํ่าเป็นตามทีจ่า่ยจรงิ และคา่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ย

รายชือ่ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที่

จํานวนปีทีล่งลายมอืชือ่รบัรอง
งบการเงนิของบรษิทัฯ

1. นายธนติ โอสถาเลศิ 5155 2 ปี (2561 - 2562)
2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 5752 -
3. นางสาวพรทพิย ์รมิดสุติ 5565 -
4. นายบณัฑติ ตัง้ภาภรณ์ 8509 -

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) (บาท) ปี 2562 (บาท) เพิม่ข ึน้ / (ลดลง) (บาท)
2,600,000 3,100,000 (500,000)
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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