
 

 
 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงค์  

 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น
ทกุกลุ่ม เพื่อส่งเสริมตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีพืน้ฐานอยู่บนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส บริษัทจึงเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัท                   
จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอทัง้ 2 เร่ืองตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้              
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  

 

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท  

1.2 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นที่ก าหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอวาระ
การประชมุ 

 
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัต ิ

 

2.1 เร่ืองที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม 
 

1) เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

2) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

3) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
อยา่งชดัเจน 

4) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
6) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้  
7) เร่ืองที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาที่ก าหนด  
8) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือเอกสารไมค่รบถ้วน หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 



 

2.2 เงื่อนไข และขัน้ตอนการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1) ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอ                     
ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) ทางโทรสารหมายเลข 0-2001-2800 หรือเว็บไซต์ 
ของบริษัท www.amamarine.co.th ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  (ถ้ามี) ภายในวันที่                     
31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพื่อให้มีคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายงับริษัทภายในวนัที ่
31 มกราคม 2562 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่า
หนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 เร่ือง พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการ
พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

4) เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท  
5) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 14 มกราคม 

2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัท ภายในวนัที่ 18 มกราคม 2562 
(หากตรงกบัวนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้น    
เพื่อทราบการปิดเร่ือง  

6) หากเร่ืองที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ น  เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้ น                   
เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัที ่18 มกราคม 2562  

7) เร่ืองที่ ไม่ เข้าข่ายตามข้อ  2.1 เลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม                       
เดือนกมุภาพนัธ์  

8) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมา  
9) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม                

ผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  และส าหรับเร่ืองที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบ                          
จากคณะกรรมการบริษัทบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือใน
วันท าการถัดไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์                       
ของบริษัท www.amamarine.co.th และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

 
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

 

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
 

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



 

3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 
5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวา่ด้วยการประกนั
ชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ใน
ความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ 

7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัท                  
จดทะเบียนนัน้ๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน หรือไม่เคยแสดงข้อความอัน                  
เป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญอนัควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ                  
ที่ต้องเปิดเผยตอ่ประชาชน หรือต้องยื่นตอ่ ส านกังาน กลต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่ามีการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดแูลมิให้บริษัทนัน้ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือ               
เข้าเป็นหุ้ นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น                    
การแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 
 

กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตามท่ี
ระบไุว้ข้างต้น กรรมการอิสระต้องเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระนัน้ๆ ด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ               
ผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผู้ ถือหุ้น                
รายใหญ่  หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่                      
น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 

 
 



 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอ านาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่  
ทัง้นี ้ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ  
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน
หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ                        
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                         
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 
2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                    
ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน                    
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 



 

3.3 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบ 
 

1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสม 

2) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย           
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

3) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน                 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

4) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

5) ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
บริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการ 

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นสว่นของให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

8) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น  
ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

9) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

10) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 



 

คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี ้
 

1) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) กรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท      

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท 
4) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  และบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6) มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 

3.4 ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  
 

1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ1. ต้องจัดท าหนังสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่
เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-001-2800 หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลักฐาน และหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ                  
หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ 
การศึกษาและประวัติการท างานของบุคคลที่ได้ รับกา รเสนอช่ือ  โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่                          
31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 1. ในการเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้ นรายที่ 2 เป็นต้นไป                 
กรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน 
และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลกัฐาน
การ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุดเดียวกนั โดยสง่ให้ถึงบริษัท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นรายเดียว  หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  1. เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทกุเร่ืองในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
(แบบ ข.) 1 ใบตอ่กรรมการ 1 ทา่น พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและแนบหลกัฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการทุกคนด้วย โดนส่งให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 



 

4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รวบรวมให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษัท  

5) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 14 มกราคม 
2562 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัท ภายในวนัที่ 18 มกราคม 2562 
(หากตรงกบัวนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้น    
เพื่อทราบการปิดเร่ือง  

6) หากเร่ืองที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ น  เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้ น                   
เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 18 มกราคม 2562  

7) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
ดงักล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นี ้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ
ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้ง            
ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


