
 

 
 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงค ์ 

 

บรษัิท อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้
ทกุกลุ่ม เพื่อส่งเสริมตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีพืน้ฐานอยู่บนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส บริษัทจึงเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถและ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  โดยบริษัท                   
จะพิจารณาการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอทัง้ 2 เรื่องตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิทพิจารณาตอ่ไป ดงันี ้              
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ที่มีสทิธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เป็นกรรมการ  

 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5  
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  

1.2 ถือหุน้บริษัทในสดัสว่นที่ก าหนดตามขอ้ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และตอ้งถือหุน้ในวนัที่เสนอวาระ
การประชมุ 

 
2. หลักเกณฑ ์และวิธีการปฏิบัต ิ

 

2.1 เร่ืองที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม 
 

1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

2) เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานขา้ราชการ หรอืไม่เป็นไป
ตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และจรยิธรรมการด าเนินธุรกิจ 

3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชนต์่อบริษัท
อยา่งชดัเจน 

4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

5) เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้  
6) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้ 
7) เรือ่งที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ หรอืเสนอไมท่นัระยะเวลาที่ก าหนด  
8) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรือเอกสารไมค่รบถว้น หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้



 

2.2 เงือ่นไข และขัน้ตอนการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1) ผูถื้อหุ้นต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอ                     
ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.) ทางโทรสารหมายเลข 0-2001-2800 หรือเว็บไซต ์
ของบริษัท www.amamarine.co.th ทั้งนี  ้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี (แบบ ก.) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  (ถ้ามี) ภายในวันที่                     
31 มกราคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั เพื่อใหม้ีคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามขอ้ 1. เสนอระเบียบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพรอ้มลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน แลว้รวบรวมหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) มายงับรษัิทภายในวนัที่ 
31 มกราคม 2563 

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่า
หนึ่งเรื่อง ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 เรื่อง พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น และเสนอต่อคณะกรรมการ
พรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

4) เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้วบรวมใหค้ณะกรรมการบรหิาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบรษัิท  
5) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 13 มกราคม 

2563 โดยหากผูถื้อหุน้ไมด่  าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบรษัิท ภายในวนัที่ 17 มกราคม 2563 
(หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้    
เพื่อทราบการปิดเรือ่ง  

6) หากเรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผูถื้อหุ้น  เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น                   
เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 17 มกราคม 2563  

7) เรื่องที่ ไม่ เข้าข่ายตามข้อ  2.1 เลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม                       
เดือนกมุภาพนัธ ์ 

8) คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาระเบียบวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอมา  
9) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม                

ผู้ถือหุ้น  พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  และส าหรับเรื่องที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบ                          
จากคณะกรรมการบรษัิทบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือใน
วันท าการถัดไป พรอ้มทั้งชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต ์                      
ของบรษัิท www.amamarine.co.th และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 

 
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

 

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่แก่บรษัิทได  ้
2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 



 

3) ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหนว่ยงานของรฐัฐานทจุรติตอ่หนา้ที่ 
5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือตอ้งค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรบัตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์กฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกนั
ชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั หรอืกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ใน
ความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรพัย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรอืทจุรติ 

6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือตอ้งค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรบัตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายนัน้ 

7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ตอ้งไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัท                   
จดทะเบียนนัน้ๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน หรือไม่เคยแสดงขอ้ความอัน                  
เป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดขอ้ความจริงอันเป็นสาระส าคัญอนัควรบอกใหแ้จ้งในเอกสารใดๆ                  
ที่ตอ้งเปิดเผยตอ่ประชาชน หรอืตอ้งยื่นตอ่ ส านกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารของบริษัทใดๆ ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่ามีการละเลยการท าหนา้ที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดแูลมิใหบ้ริษัทนัน้ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือ                
เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น                    
การแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 
 

กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ นอกจากตอ้งมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตามท่ี
ระบไุวข้า้งตน้ กรรมการอิสระตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ               
ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผูถื้อหุน้                
รายใหญ่  หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม ่                    
นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะไดร้บัอนมุตัิใหด้  ารงต าแหนง่ 

 



 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือมีอ านาจควบคุมของ
บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะไดร้บัอนมุตัิใหด้  ารงต าแหนง่  
ทัง้นี ้ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ  
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการท่ีเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให้
หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกัน
หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ                         
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ                          
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท สงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีจะไดร้บัอนมุตัิใหด้  ารงต าแหนง่ 

6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 
2 ปี ก่อนวนัท่ีจะไดร้บัอนมุตัิใหด้  ารงต าแหนง่ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ                    
ผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน                    
ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอืถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 
 
 



 

3.3 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบ 
 

1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ในฐานะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

2) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย           
บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

3) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน                 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

4) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

5) ไมม่ี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
บรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นกรรมการ 

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้สว่นของใหบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

8) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  
ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

9) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

10) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 
 
 



 

คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
 

1) กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2) กรรมการตรวจสอบทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
3) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท      

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุบรษัิท 
4) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย  และบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดร้บั

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6) มีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินได ้

 

3.4 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  
 

1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ขอ้1. ตอ้งจัดท าหนังสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่
เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-001-2800 หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท www.amamarine.co.th ก่อนสง่ตน้ฉบบั 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุน้ต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็น
หลักฐาน และหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ                  
หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ 
การศึกษาและประวัติการท างานของบุคคลที่ได้รับกา รเสนอช่ือ  โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่                          
31 มกราคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกัน เพื่อใหม้ีคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามขอ้ 1. ในการเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป                 
กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ใหค้รบถว้น 
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหร้วบรวมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลกัฐาน
การ ถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุดเดียวกนั โดยสง่ใหถ้ึงบรษัิท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ 

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว  หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  1. เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกรายละเอียดทกุเรื่องในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
(แบบ ข.) 1 ใบตอ่กรรมการ 1 ทา่น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้นและแนบหลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  เอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการท างานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการทุกคนดว้ย โดนส่งใหถ้ึงบริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 



 

4) เลขานุการบริษัทเป็นผูร้วบรวมใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบรษัิท  

5) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 13 มกราคม 
2563 โดยหากผูถื้อหุน้ไมด่  าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบรษัิท ภายในวนัที่ 17 มกราคม 2563 
(หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้    
เพื่อทราบการปิดเรือ่ง  

6) หากเรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผูถื้อหุ้น  เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น                   
เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 17 มกราคม 2563  

7) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ
ดงักล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นี ้ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สดุ
ส าหรบับุคคลที่ไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจง้            
ผูถื้อหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


