
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562  

1. วัตถุประสงค์ 

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

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  โดยจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกนัได้ และ 

2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

(1) เป็นบคุคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลประกอบทีกิ่จการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการ
ในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขันกบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก 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 ้และส่งต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัท” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทก าหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่  31 ธันวาคม 2561 
ตามที่อยู ่ดงันี ้

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 นอาจแจ้งเ ร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  02-016-0199  หรือที่ Email Address เลขานุการบริษัทที่  
cp_cs@primamarine.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” มายงับริษัท 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูลงใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และ 
ผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและ 
ลงลายช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทก าหนดของ 
ผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

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

(4) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจาณากลัน่กรองแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและเอกสารหลกัฐานในเบือ้งต้น โดย

(4.1) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง หรือไม่ชดัเจน เลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2562 โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องด าเนินการแก้ไขและจดัสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2562 
หากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง  

(4.2) หากบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมี
คณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 

(4.3) เร่ืองที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามล าดบั 

(5) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของบุคคลที่

ได้รับการเสนอช่ือ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น  

(6) บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจรุายช่ือเป็นระเบียบวาระการประชมุผ้ถืูอห้นุในหนงัสือเชิญประชมุ
สามญัผ้ถืูอห้นุประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับบคุคลที่ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันท าการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชมุผ้ถืูอห้นุอีกครัง้ในวนัประชมุผ้ถืูอห้นุ 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

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

ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ  

เสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ 

ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า 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 หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

2. หลกัฐานการแสดงตน

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่
ได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ

4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)




