
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้ 
เสนอชื่อบคุคลเพื่อพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ
ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีพืน้ฐานอยู่บนคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรง่ใส เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัประโยชน์ที่เหมาะสม
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  โดยจะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้
เสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย
รวมกนัได ้และ 

2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

(1) เป็นบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ 
ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั รวมถึงตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลประกอบที่กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการ
ในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือ
ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(4) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด  และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และตอ้งเป็นบุคคลซึ่งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้
ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระได ้ 

 



 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช ้
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนทา้ยของหลักเกณฑน์ี ้และส่งตน้ฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เ ป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทก าหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่  31 ธันวาคม 2563  
ตามที่อยู่ ดงันี ้

 ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและเลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 80 อาคารวารนิ ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่  02-016-0199  หรือที่  Email Address เลขานุการบริษัทที่  
cp_cs@primamarine.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท” มายงับรษิัท 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูลงใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และ 
ผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นและ 
ลงลายชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบรษิัทก าหนดของ 
ผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวกันหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า     
1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 
พรอ้มทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

(4) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจาณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัทและเอกสารหลกัฐานในเบือ้งตน้ โดย 

(4.1) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ชดัเจน เลขานุการบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2564 โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและจดัส่งใหถ้ึงบรษิัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2564 
หากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด เลขานกุารบรษิัทจะแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง  

(4.2) หากบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3.1 หรือผูถื้อหุน้ท่ีเสนอชื่อกรรมการมี
คณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานกุารบรษิัทจะแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

(4.3) เรื่องที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาตามล าดบั 

(5) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป เวน้แต่คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการท่ีดีจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  

mailto:cp_cs@primamarine.co.th


 

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจรุายชื่อเป็นระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท และส าหรบับคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท
จะแจ้งใหผู้้ถือหุ้นทราบพรอ้มเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันท าการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษิัท และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

(1) ขา้พเจา้ นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………………………….…………… เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน)                                          

จ านวน............................................หุน้ อยู่บา้นเลขท่ี................................ถนน.................................ต าบล/แขวง................................ 

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ..............................................

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน............................................................. E-mail (ถา้มี).......................................................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว……………………....................................อายุ.................ปี เป็นกรรมการบริษัท 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถว้น และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑข์องบริษัท และมีหลักฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการ 

เสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ไดแ้ก่ การศึกษา ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได  ้

ลงชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน……………………….แผ่น 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการใหค้วามยินยอม และ

เอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้ 

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

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

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

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

รบัรองว่ามีคุณสมบัติครบถว้น และไม่มีคุณสมบัติตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลักเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บรษิัท รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญัดงันี ้ 
 

....................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

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

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

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท  

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตอ้ง โดยบุคคลผู้มีอ  านาจ 
ลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่
ไดล้งชื่อในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 

3. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี) 

 


