
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2563 

1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท พริมา มารีน จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีมีพืน้ฐานอยูบ่นคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรง่ใส เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัประโยชนท่ี์เหมาะสม

อยา่งเป็นธรรมและยั่งยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหนา้ ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยจะพิจารณาการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทกาํหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัได ้และ 

2.2 มีสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทนบัรวมกนัได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

(1) เป็นบคุคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู ้

ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่บรษัิทได ้

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั รวมถึงตอ้งไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลประกอบท่ีกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการ

ในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท ไมว่า่จะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือ

ผูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

(4) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกาํหนด และเป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศแกไ้ขเพ่ิมเติมซึง่อาจมีในอนาคต และตอ้งเป็นบคุคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้

ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้ 

 



 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช ้

“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์ ้และส่งตน้ฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

บริษัท”  พร้อมลงช่ือไว้เ ป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทกําหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  2562  

ตามท่ีอยู ่ดงันี ้

 สาํนกักาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบรษัิท 

 บรษัิท พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 80 อาคารวารนิ ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-016-0199  หรือท่ี Email Address เลขานุการบริษัทท่ี 

cp_cs@primamarine.co.th ก่อนสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษัิท” มายงับรษัิท 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ

บริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูลงใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ 

ผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นและ 

ลงลายช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษัิท” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบรษัิทกาํหนดของ 

ผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวกนัหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า     

1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

พรอ้มทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

(4) เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพิ้จาณากลั่นกรองแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษัิทและเอกสารหลกัฐานในเบือ้งตน้ โดย 

(4.1) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ชดัเจน เลขานกุารบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและจดัสง่ใหถ้ึงบรษัิทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

หากผูถื้อหุน้ไมด่าํเนินการภายในเวลาท่ีกาํหนด เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเรือ่ง  

(4.2) หากบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3.1 หรอืผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมการมี

คณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 2 เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

(4.3) เรื่องท่ีไม่เขา้ข่ายตามขอ้ (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน 

และกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาตามลาํดบั 

(5) คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นผูพิ้จารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของบุคคลท่ี

ไดร้บัการเสนอช่ือ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป เวน้แต่คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน  
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(6) บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจรุายช่ือเป็นระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท และสาํหรบับคุคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิท

จะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทาํการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิท และแจง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

(1) ขา้พเจา้ นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………………………….…………… เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน)                                          

จาํนวน............................................หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.................................ตาํบล/แขวง................................ 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ..............................................

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน............................................................. E-mail (ถา้มี).......................................................................... 

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

ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัท และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการ 

เสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ การศึกษา ประวัติการทาํงาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได ้

ลงช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน……………………….แผน่ 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และ

เอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

.....................................................................ผูถื้อหุน้ 

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

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

(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………… บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามขอ้ (2) ยินยอมและ

รบัรองว่ามีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

บรษัิท รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญัดงันี ้
 

....................................................บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

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

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

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบรษัิท  

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตอ้ง โดยบุคคลผูม้ีอาํนาจ 

ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจท่ี

ไดล้งช่ือในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 



 

3. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการทาํงาน ของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

4. เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) 

 


