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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ 

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค ์
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรบริหำร

กิจกำรที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ดงันัน้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อ
หุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ตำม
หลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก ำหนด  

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และชื่อกรรมกำรล่วงหนำ้ที่ประสงคจ์ะ

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหนำ้ ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุน้ที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได ้และตอ้งถือหุน้ในวันที่เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมหรือเสนอชื่อกรรมกำร และ แสดงหลักฐำนกำรถือหุ้น หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย ์หรือเอกสำรอื่นจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ข้อ 3. กำรเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวำระกำรประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 ของหลกัเกณฑน์ี ้สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ โดย 

กรอก แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (เอกสำรแนบ 1) (ส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน์ี)้ พรอ้ม
เอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นสมบูรณส่์งเป็นจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษัท ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่อยู่
ดงันี ้

ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท  
บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน)   
โทรศพัท ์093-810-0361 
ส ำนกังำนใหญ่ 
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก 
อ ำเภอเมอืงสมทุรสงครำม จงัหวดัสมทุรสงครำม 
โทรศพัท ์(034) 771 444 โทรสำร (034) 771 025 
 
หรือ 
 
ส ำนกังำนเพชรบรุ ี
เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล  อ ำเภอเขำยอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุี  76140 
โทรศพัท ์(032) 899 881-4 โทรสำร (032) 899 885 

 
หมายเหตุ : ผูถ้ือหุน้ทีป่ระสงค์จะเสนอเรื่องเพือ่บรรจุในวาระการประชุมสามารถส่งส าเนาแบบเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็น

วาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ (เอกสารแนบ 1) พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้นสมบูรณ์ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 
5.3 มาทาง E-mail: cs@ppprime.co.th ก่อน แลว้ส่งตน้ฉบบัเอกสารดงักล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลงัได ้ 
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กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มลูใน เอกสารแนบ 1 และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวม
ส่งเป็นชุดเดียวกัน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็น
วำระกำรประชมุ 

(1) เรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัท โดยที่ขอ้เท็จจรงิมิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกตใิน
เรื่องดงักล่ำว 

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทจะด ำเนินกำรได ้
(3) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ตำมขอ้ 2 หรือใหข้อ้มลูหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
(4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ขอ้บังคับทำงกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตำม

วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัท และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
(5) เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้และบรษิัทไดด้  ำเนินกำรก ำหนดเป็น

วำระกำรประชมุทกุครัง้ 
(6) เรื่องที่บรษิัทไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
(7) เรื่องที่ซ  ำ้กบัเรื่องที่ไดเ้สนอมำก่อนแลว้ 
(8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพำะ 
(9) กรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

ข้อ 4. ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
คณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำใหท้รำบภำยในเดือนมีนำคม 2563 โดยเรื่องที่ผ่ำนควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั จะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในค ำบอกกลำ่วเรียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

ข้อ 5. กำรเสนอชื่อกรรมกำร 
 5.1 คุณสมบตัิและลักษณะของกรรมกำร 

บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิและตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี ้
(1) ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ย ควำมซื่อสตัย ์สำมำรถทุ่มเท

อุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มที่ มีอำยุที่ เหมำะสม มีสขุภำพแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ ์สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำร
อย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมที่สรำ้งสรรคใ์นกำรประชุม มี
ควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชมุ และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวตัิ
กำรท ำงำน และจรยิธรรมที่ดีงำม 

(2) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด , กฎหมำยหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ละกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัท 

(3) มีควำมรูค้วำมสำมำรถที่ส  ำคญัต่อธุรกิจของบรษิัท  
(4) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 

5.2 ขัน้ตอนกำรเสนอชือ่กรรมกำร 
(1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 ตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร โดยใช ้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (เอกสำรแนบ 2) (ส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน์ี)้ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนที่
เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นสมบรูณส่์งเป็นจดหมำยลงทะเบียนถึงบรษิัท ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ตำมที่อยู่ดงันี ้ 
ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท  
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บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน)   
โทรศพัท ์093-810-0361 
ส ำนกังำนใหญ่ 
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก 
อ ำเภอเมอืงสมทุรสงครำม จงัหวดัสมทุรสงครำม 
โทรศพัท ์(034) 771 444 โทรสำร (034) 771 025 
 
หรือ 
 
ส ำนกังำนเพชรบรุ ี
เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล  อ ำเภอเขำยอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุี  76140 
โทรศพัท ์(032) 899 881-4 โทรสำร (032) 899 885 
 

หมายเหตุ : ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการสามารถ ส่งส าเนา แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (เอกสำร
แนบ 2) พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้นสมบูรณ์ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.3 มาทาง E-mail: cs@ppprime.co.th 
ก่อน แลว้ส่งตน้ฉบบัเอกสารดงักล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลงัได ้ 

5.3 เอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งแนบมำพร้อมแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและหรือ
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร  
(1)  หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 หวัขอ้คณุสมบตัิผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์ หรือ 

หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ หลักฐำนอื่นจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

(2)  หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
(3)  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ กำรศึกษำและ ประวัติกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ

บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ 
(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำรผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสำรแนบ 2 ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนและผูถื้อ
หุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพำะในส่วนที่ 1 ของเอกสำรแนบ 2 ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนทุก
รำยแลว้รวบรวมเอกสำรแนบ 2 และหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรำยเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร
หรืออำจส่งส ำเนำเอกสำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำมมำภำยหลงัได ้

(5)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ  
คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำเอกสำรแนบ 2 ต่อกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐำน
ตำม (1) – (3) ของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทุกคนดว้ย หรืออำจส่งส ำเนำเอกสำรก่อนส่งตน้ฉบบั
ตำมมำภำยหลงัได ้

5.4 เกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 
 5.4.1 หำกผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยในวันที่  15 
กมุภำพนัธ ์2562 หำกผูถื้อหุน้ไม่ด  ำเนินกำรแกไ้ข เลขำนกุำรบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง 
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 5.4.2 หำกบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้  5.1 หรือผูถื้อหุน้ที่
เสนอชื่อกรรมกำรมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตำมขอ้ 2 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง
ภำยในวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 
 5.4.3 กรณีไม่เขำ้ข่ำยตำม (5.3.1) หรือ (5.3.2) เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
ประชมุเดือนกมุภำพนัธ ์2562 
 5.4.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อตำมหนำ้ที่ และ
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท เวน้แต่คณะกรรมบรษิัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น 
 5.4.5 บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้
พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำรและบคุคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบมติ
คณะกรรมกำรทนัทีหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท หรือในวนัท ำกำรถดัไปของกำรประชมุพรอ้มทัง้แจง้ผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, Website ของบริษัทที่ http://www.ppprime.co.th และแจง้ที่ประชุมผูถื้อหุน้อีก
ครัง้ในวนัประชมุดว้ย  
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เอกสำรแนบ 1 
 

แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
(1) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว          

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน                                               _____หุน้ 
อยู่บำ้นเลขท่ี ถนน  ต ำบล/แขวง   
อ ำเภอ/เขต_________________จงัหวดั____________________หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ______________________ 
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ที่ท  ำงำน_____________________________ E-mail (ถำ้ม)ี ____________________ _____ 

(2) ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี    
เรื่อง    

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพจิำรณำ  

 
และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำ (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) ________________ 
                                                                                                                                                                           
ซึ่งมเีอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้ จ ำนวน แผ่น 

 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมในเอกสำรแนบ 1 นี ้หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งทกุประกำร 
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้

 
____________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(____________________________________) 
วนัท่ี _________________________________ 

 
หมำยเหต:ุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนต่อไปนี ้

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุน้ หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ จะตอ้งแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

1.3 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน/หนงัสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งชื่อในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปีนี ้พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2. กรณีผูถื้อหุน้หลำรำยรวมกนั ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุน้ประจ ำปี” และ ลง
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 
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กรุณำส่ง 
      ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน)   
ส ำนกังำนใหญ่ 
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก 
อ ำเภอเมืองสมทุรสงครำม จงัหวดัสมทุรสงครำม 75000 
 
หรือ 
 
ส ำนกังำนเพชรบรุี 
เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล  อ ำเภอเขำยอ้ย   
จงัหวดัเพชรบรุี  76140 

                
 
                                                      (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ประจ ำปี) 



 
 

7/11 

 

เอกสำรแนบ 2 

 
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

 
ส่วนที ่ 1 : ข้อมูลผู้ถือหุน้ 

(1) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว   ________________________ เป็นผูถื้อหุน้
ของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ______________________________                           ________หุน้ 
อยู่บ้ำนเลขที่  _____________ ถนน _____________________________ต ำบล/แขวง________________________
อ ำเภอ/เขต _______________________________________ จงัหวดั ________________________________________
หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ_______________________หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ที่ท  ำงำน _________________________ 
E-mail (ถำ้มี)______________________ 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอชื่อนำย/นำง/นำงสำว____________________________________อำยุ ________ ปี 
เป็นกรรมกำร บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลักเกณฑข์อง
บริษัทและมีหลักฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบุคคลที่ไดร้ับกำรเสนอชื่อ พรอ้มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้น
คุณสมบตัิ ไดแ้ก่ กำรศึกษำและประวตัิกำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้
ทกุหนำ้ จ ำนวน________________แผ่น 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรแนบ 2 นี ้หลักฐำนกำรถือหุ้น หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำร
ประกอบ ทัง้หมดถกูตอ้งทกุประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้ 

 
 

____________________________________ ผูถื้อหุน้ 
(____________________________________) 
วนัท่ี _________________________________ 

 
ส่วนที ่ 2 : ควำมยินยอมและค ำรับรองของผู้ถูกเสนอชือ่เป็นกรรมกำร 

วนัท่ี   
(3) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร

ตำม (2) ยินยอมและรบัรองว่ำมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์ำ้งตน้ รวมทัง้ยอมรบั
กำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทและเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส ำคญั ดงันี ้. 

 
______________________________ บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ 
(_____________________________) 
วนัท่ี __________________________ 
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ส่วนที ่3 : ขอ้มูลบุคคลทีถู่กเสนอชือ่เป็นกรรมกำร 
1.1 ชื่อ / นำมสกลุ (ภำษำไทย) : ชื่อ นำมสกลุ    

English name  : Name Surname   
 

1.2 ประเภทบตัร 
(   ) บตัรประจ ำตวัประชำชน 
(   ) หนงัสือเดินทำง  (เฉพำะบคุคลท่ีมิไดม้ีสญัชำติไทย) 
เลขที่บตัร :  ออกที่   
วนัท่ีหมดอำย_ุ_______________________(โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง) 
 

1.3 สญัชำติ :    
 

1.4 วนั / เดือน / ปี เกิด :    
 

1.5 ชื่อคู่สมรส/บคุคลที่อยู่กินกนัฉนัทส์ำมีภรรยำ (ชื่อสกลุเดมิ) :    
 

1.6 บตุร จ ำนวน_________________คน คือ 
1.6.1 ชื่อ-ชื่อสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี  

ที่ท ำงำน      ________  
1.6.2 ชื่อ-ชื่อสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี 

ที่ท ำงำน      ________  
1.6.3 ชื่อ-ชื่อสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี 

ที่ท ำงำน      ________  
1.6.4 ชื่อ-ชื่อสกลุ _____________________________________________________________________อำย_ุ___________ปี 

ที่ที่ท  ำงำน      ________  
 

1.7 ที่อยู่ปัจจบุนั / ที่ติดต่อได ้: 
เลขท่ี___________หมู่บำ้น / อำคำร_______________________________ซอย____________ถนน     
ต ำบล / แขวง____________________________อ ำเภอ / เขต______________________จงัหวดั ___________________________ 
รหสัไปรษณีย ์_____________________ประเทศ______________________________โทรศพัท_์___________________________ 
โทรสำร ________________________________________E-mail____________________________________________________ 
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทย)_____________________________________________________________ 

 
 

1.8 บคุคลอำ้งองิอื่นๆ เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อ ________________ 
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1.9 กำรศกึษำ (   ) ต ่ำกวำ่ปรญิญำตรี (   ) ปรญิญำตรีขึน้ไป 

วฒุิกำรศกึษำ สำขำวชิำหลกั สถำบนักำรศกึษำ ปีที่เรียน ปีที่ส  ำเรจ็กำรศกึษำ 

     
     
     
     
     

 

1.10 กำรผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวขอ้งที่จดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (Thai IOD) 

 ชื่อหลักสตูร  

[   ] Director Certification Program (DCP) ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] Audit Committee Program (ACP) ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] The Role of Chairman (RCM) ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] Finance for Non-Finance Director (FN) ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม_______________ 

[   ] อื่นๆ ระบ_ุ_________________________ ปีที่เขำ้รบักำรฝึกอบรม_______________ 

 

1.11 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
ปี พ.ศ. ชื่อสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงานสดุทา้ย 

    
    
    
    
    
    
    

 
1.12 ขอ้มลูกำรถือหุน้ของบรษิัทท่ีอำ้งอิงและตรวจสอบได ้ (รวมคู่สมรส/บคุคลที่อยู่กินกนัฉนัทส์ำมีภรรยำและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ) 
 

 

 
 

 
คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำม 
ขำ้พเจำ้ทรำบว่ำ ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทจะตอ้งพิจำรณำคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้งซึ่งขำ้พเจำ้ทรำบดีแลว้ ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำ 
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(   ) ขำ้พเจำ้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด 

กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยซ์ึ่งรวมถึงประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

(   ) ขำ้พเจำ้เป็นบุคคลที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด 

กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยซ์ึ่งรวมถึงประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

โปรดบรรยำย  ดังนี ้    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ส่วนที ่3  : ข้อมูลอืน่ๆ ประกอบเพื่อประโยชนก์ำรพิจำรณำ (หำกมีกรุณำระบุ) 

3.1  ควำมสำมำรถ / ควำมช ำนำญพิเศษในดำ้น ________ 
 

 
 
3.2  ผลงำนและควำมส ำเรจ็ที่ภำคภมูิใจ  ________________________________________________________ 

 
 

 
ส่วนที ่4: ค ำยินยอมและค ำรับรอง (ของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ) 
ค ำรบัรองของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ 

(ก)  ขำ้พเจำ้ไดใ้หข้อ้มลูประวตัิขำ้งตน้ของขำ้พเจำ้แก่บรษิทั และขอรบัรองว่ำขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเตมิ
นีถ้กูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขำดขอ้ควำมที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  

(ข)  ขำ้พเจำ้ยินยอมรบักำรเสนอชื่อเป็นบุคคลเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท และยินยอมใหบ้ริษัทตรวจสอบ
ขอ้มลูใดๆ ที่ขำ้พเจำ้แจง้แก่บรษิัท  ตลอดจนขอ้มลูอื่นใดเก่ียวกบัขำ้พเจำ้ เช่น ขอ้มลูเครดิต ขอ้มลูกำรขึน้ทะเบียน
กรรมกำรหรือผูบ้รหิำร หรือประวตัิกำรกระท ำผิด ซึ่งบริษัทจะใชเ้พื่อกำรด ำเนินกำรประกอบกำรพิจำรณำกำรสรร
หำบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 

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

หมำยเหต:ุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนต่อไปนี ้

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุน้ หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำต)ิ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

1.3 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองนติิบคุคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง 
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(กรณีเป็นชำวตำ่งชำต)ิ ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งชื่อในแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรนี ้ พรอ้มลง
นำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2. กรณีผูถื้อหุน้หลำรำยรวมกนั ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร” และ ลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน
แลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั 

 
 

   
กรุณำส่ง 
      ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน)   
ส ำนกังำนใหญ่ 
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก 
อ ำเภอเมืองสมทุรสงครำม จงัหวดัสมทุรสงครำม 75000 
 
หรือ 
 
ส ำนกังำนเพชรบรุี 
เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล  อ ำเภอเขำยอ้ย   
จงัหวดัเพชรบรุี  76140 

                
 

                                                      (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร) 


