
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้ 
เสนอเร่ืองเพือ่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมพีืน้ฐานอยูบ่นคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรง่ใส และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
เสียไดร้บัประโยชนท์ี่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  
โดยจะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ 
หลายรายรวมกนั และ 

2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เรื่องที่คณะกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุมไดต้ามมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัท หรือ 
ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

(4) เรื่องที่เป็นอ านาจบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อ 
ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(5) เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการแลว้ 

(6) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ชดัเจน และไม่สามารถติดต่อผูเ้สนอใหแ้กไ้ข
หรือขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้หรือเรื่องเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. 

 



 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ตอ้งจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี” ในส่วนทา้ยของหลักเกณฑน์ี ้และส่งตน้ฉบบัของ 
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่
บรษิัทก าหนด ใหถ้ึงบรษิัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดงันี ้

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัทและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 80 อาคารวารนิ ชัน้ 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสารที่ 02-016-0199 หรือที่ E-mail Address เลขานุการบรษิัท
ที่ comsec_pr@primamarine.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” มายงั
บรษิัท 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูลงใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้น
พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นและลงลายชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม  “แบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานที่บริษัทก าหนดของผูถื้อหุน้ทุกราย
เป็นชดุเดียวกนั 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวกนัหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกว่า 1 
ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”  1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ 
พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจาณากลั่นกรองแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีและเอกสาร
หลกัฐานในเบือ้งตน้ โดย 

(4.1) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลู เอกสาร หรือหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ชดัเจน เลขานุการบริษัทจะแจง้ให้ 
ผูถื้อหุน้ทราบภายในวนัที่ 14 มกราคม 2565 โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขและจดัส่งใหถ้ึงบริษัทภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2565 หากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด เลขานุการบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อ
ทราบการปิดเรื่อง  

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง
ภายในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 

(4.3) เรื่องที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
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(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรบั เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจง้ให ้
ผูถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวนัท าการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษิัท และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

(1) ขา้พเจา้ นาย/ นาง/ นางสาว …………………………………………… เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน)                                          
จ านวน............................................หุน้ อยู่บา้นเลขที่................................ถนน....................................................ต าบล/
แขวง...................................... อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................หมายเลข
โทรศัพทม์ือถือ....................................................หมายเลขโทรศัพทบ์า้น/ที่ท างาน......................................................... 
E-mail (ถา้มี).................................................................... 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรื่อง............................................................................................................................................................................... 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพจิารณา
..................................................................................................................................................................................... 

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

และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตุผล เป็นตน้) 

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

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

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน................................แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีนี ้หลกัฐานการถือหุน้และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลงชื่อ..........................................................................ผูถื้อหุน้ 
                                                                            (.......................................................................) 
                                                                          วนัท่ี................................................................. 

หมายเหต ุ เอกสารหลกัฐานที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม  
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง  โดยบุคคลผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการ 
ผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. เอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) 


