
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 
เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจ
ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีพืน้ฐานอยู่บนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่
เหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  โดยจะพิจารณาการให้สิทธิ 
ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และ 

2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองที่คณะกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเร่ืองเป็นวาระการประชมุได้ตามมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(2) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั กฎ และระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(3) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 

(5) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

(6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง หรือไม่ชดัเจน และไม่สามารถติดต่อผู้ เสนอให้แก้ไขหรือขอ
ข้อมลูเพิ่มเติมได้ หรือเร่ืองเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 

 



 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบ
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้และสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และแนบเอกสารหลกัฐานที่บริษัทก าหนด ให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่อยูด่งันี ้

ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบริษัท 
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 80 อาคารวาริน ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นอาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสารที่ 02-016-0199 หรือที่  E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ 

cp_cs@primamarine.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” มายงับริษัท 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท   
ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูลงใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ให้
ครบถ้วนและลงลายช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานท่ีบริษัทก าหนดของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวกนัหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบ
วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี”  1 แบบ ตอ่ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน
ให้ครบถ้วน 

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจาณากลัน่กรองแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีและเอกสารหลกัฐาน 
ในเบือ้งต้น โดย 

(4.1) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง หรือไมช่ดัเจน เลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องด าเนินการแก้ไขและจดัสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
หากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง  

(4.2) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายใน
วนัท่ี 15 มกราคม 2562 

(4.3) เร่ืองที่ไมเ่ข้าขา่ยตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

(5) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลหลงั
การประชุมคณะกรรมการบริษัททนัทีหรือในวนัท าการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
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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......................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..............................................

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

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

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

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

และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีนี ้หลกัฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบ

เพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 

 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ ถือหุ้น 

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

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

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศูน ย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม  

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้อง โดยบคุคลผู้มีอ านาจ 

ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนัน้ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการ 

ผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) 

 


