
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจ

ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีพืน้ฐานอยูบ่นคณุธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม
อยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยจะพิจารณาการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได้ และ 
2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท นบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

(2) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(3) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้น

โดยรวม 
(5) เร่ืองที่บริษัท ได้ด าเนินการแล้ว 
(6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือเอกสารไมค่รบถ้วน หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่ก าหนด 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบ

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่                   
02-016-0199 Email Address เลขานุการบริษัทที่ anupong@primamarine.co.th ก่อนส่งต้นฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ตอ่คณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้ โดยมีเอกสารประกอบดงันี ้

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการ
ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2.2 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  
จ ากัด หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท     
(ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 ตามที่อยู ่ดงันี ้
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 ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 
 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

80 ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัท  ผู้ ถือ
หุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูลงใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้
ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ให้
ครบถ้วนและลงลายช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” และหลกัฐานการ
ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวกนัหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวา่ระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบ
วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี”  1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อม
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน  

(4) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผา่นความเห็นชอบ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลหลงั
การประชุมคณะกรรมการบริษัททนัทีหรือในวนัท าการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

(1) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………………………….…………… เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)                                          

จ านวน............................................หุ้น อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน.................................ต าบล/แขวง................................ 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...........................................หมายเลข

โทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน........................................................................... E-mail (ถ้ามี).......................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เร่ือง................................................................................................................................................................................................... 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา.................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน................................แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนี ้หลกัฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบ

เพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 

.............................................ผู้ ถือหุ้น 

(...........................................) 

วนัท่ี...................................... 

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้

พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-016-0199,       

E-mail Address เลขานกุารบริษัท anupong@primamarine.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี” 

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคล 
 เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจ
ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีพืน้ฐานอยูบ่นคณุธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีได้รับประโยชน์ทีเ่หมาะสม
อยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการที่ ดีของ
บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยจะพิจารณาการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ และ 
2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
(1) เป็นบคุคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ 

ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 
(2) มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั  กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
(3) ไม่เป็นบคุคลประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการ

ในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเ ก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึง่อาจมีในอนาคต และต้องเป็นบคุคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
ทกุรายได้เท่าเทียมกนั เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้  
3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ 
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  02-016-
0199  Email Address เลขานุการบริษัทที่ anupong@primamarine.co.th ก่อนส่งต้นฉบบั “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 
ตอ่คณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้ โดยมีเอกสารประกอบดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
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• เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษาและประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือและเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 ตามที่อยู่ 
ดงันี ้
 ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 
 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

80 ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูลงใน “แบบเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้น
รายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงลายช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพิอเป็นกรรมการบริษัท” และหลกัฐานตามที่ก าหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวกนัหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า     
1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 
พร้อมทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
รายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ
ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลหลงัการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททนัทีหรือในวนัท าการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
อีกครัง้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

(1) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………………………….…………… เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)                                          

จ านวน............................................หุ้น อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน.................................ต าบล/แขวง................................ 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...........................................หมายเลข

โทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน........................................................................... E-mail (ถ้ามี).......................................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………………....................................อาย.ุ................ปี เป็นกรรมการบริษัท 

ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอ

ช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และ ประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเ ติมที่ได้ลงช่ือ

รับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน……………………….แผน่ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และ

เอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้

............................................ผู้ ถือหุ้น 

(...........................................) 

วนัที่...................................... 

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………… บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและ

รับรองว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตาม 3.1 ของหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัท รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญัดงันี ้
 

............................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

(...........................................) 

วนัท่ี...................................... 

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

3. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-016-0199, E-mail Address 

เลขานกุารบริษัท anupong@primamarine.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 

4. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องสง่ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา

ฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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