หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
สําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บริษัท อาม่ า มารี น จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริ ษัท อาม่า มารี น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกกลุม่ เพื่อส่งเสริ มตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีพื ้นฐานอยู่บนคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใส บริ ษัทจึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะ
พิจารณาการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอทัง้ 2 เรื่ องตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาต่อไป ดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
1.1
1.2

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กําหนดตามข้ อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระ
การประชุม

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
2.1

เรื่องที่ไม่ บรรจุให้ เป็ นระเบียบวาระการประชุม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

เรื่ องที่กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้ าราชการ หรื อไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจ
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
อย่างชัดเจน
เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้
เรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรื อเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กําหนด
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรื อไม่สามารถติดต่อได้

2.2

เงื่อนไข และขัน้ ตอนการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

ผู้ถื อหุ้น ต้ อ งจัด ทํ าหนัง สือเสนอระเบี ยบวาระการประชุม ต่อ คณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ทางโทรสารหมายเลข 0-2001-2800 หรื อเว็บไซต์
ของบริ ษัท www.amamarine.co.th ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี (แบบ ก.) พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) ภายในวันที่
31 มกราคม 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอระเบียบวาระ
การประชุม ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น ทุก รายต้ อ งกรอกข้ อ มูล ให้ ค รบถ้ ว นพร้ อมลงชื่ อ ไว้ เ ป็ น
หลักฐาน แล้ วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทภายในวันที่
31 มกราคม 2561
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่า
หนึ่งเรื่ อง ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกรายละเอียดทุกเรื่ องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 เรื่ อง พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และเสนอต่อคณะกรรมการ
พร้ อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รวบรวมให้ คณะกรรมการบริ หาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม
2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
(หากตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน)
้ เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
หากเรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
เรื่ อ งที่ ไม่เ ข้ า ข่ายตามข้ อ 2.1 เลขานุก ารบริ ษั ท จะเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุม
เดือนกุมภาพันธ์
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมา
เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถื อ หุ้ น พร้ อมทัง้ ข้ อคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และสํ า หรั บ เรื่ อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัทบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อใน
วันทําการถัดไป พร้ อมทัง้ ชี แ้ จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เว็บไซต์
ของบริ ษัท www.amamarine.co.th และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
3.1

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

3.2

ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี หรื อต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับตาม
กฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ กฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จเงิ น ทุน ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกัน
ชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต่า งประเทศ โดยหน่วยงานที่มี อํา นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี ้ ใน
ความผิ ดเกี่ ย วกับ การกระทํ า อัน ไม่เ ป็ น ธรรมเกี่ ย วกับ การซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อการบริ ห ารงานที่ มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี หรื อต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น ไม่ว่า จะเป็ น กฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้
ในกรณีที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ต้ องไม่มี
พฤติก รรมที่ แสดงว่า มี เจตนาอํ าพรางฐานะทางการเงิ น หรื อ ผลการดํ าเนิน งานที่ แท้ จริ งของบริ ษั ท
จดทะเบียนนันๆ
้ หรื อของบริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน หรื อไม่เคยแสดงข้ อความอัน
เป็ นเท็จในสาระสําคัญ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอันควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใดๆ
ที่ต้องเปิ ดเผยต่อประชาชน หรื อต้ องยื่นต่อ สํานักงาน กลต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่ามีการละเลยการทําหน้ าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทนันๆ
้ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ า เป็ น หุ้น ส่วน หรื อ กรรมการในนิติ บุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิ จ การอัน มี สภาพอย่างเดีย วกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ

กรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ นอกจากต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทตามที่
ระบุไว้ ข้างต้ น กรรมการอิสระต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1)

2)

ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นที่มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อ ย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรรมการอิสระนันๆ
้ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อมีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํ านาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

3.3

คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบ
1)

บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ อย่าง
เหมาะสม
2) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
3) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงิ นเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
4) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
5) ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
6) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
บริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการ
7) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
8) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
10) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

6)

3.4

กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้ อ งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีกรรมการอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
1)

2)

3)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม ข้ อ1. ต้ องจัดทําหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่
เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-001-2800 หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท www.amamarine.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน และหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่
การศึก ษาและประวัติ ก ารทํ า งานของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ โดยส่ง ให้ ถึ ง บริ ษั ท ภายในวัน ที่
31 มกราคม 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้ วนตามข้ อ 1. ในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป
กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ ครบถ้ วน
และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และให้ รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) และหลักฐาน
การ ถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน โดยส่งให้ ถึงบริ ษัท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกรายละเอียดทุกเรื่ องในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(แบบ ข.) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วนและแนบหลักฐานการให้ ความ
ยิ น ยอมของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ในแบบเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการ (แบบ ข.) เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย โดนส่งให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ

4)
5)

6)
7)

เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รวบรวมให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท
หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม
2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
(หากตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน)
้ เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
หากเรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
สําหรับบุคคลที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริ ษัทจะแจ้ ง
ผู้ถือหุ้นทราบพร้ อมชี ้แจงเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

