หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
สําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท อาม่ า มารี น จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริ ษัท อาม่า มารี น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีพื ้นฐานอยู่บนคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใส บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะพิจารณาการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนดดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุม
1.1
1.2

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดีย ว หรื อหลายรายรวมกัน โดยถื อหุ้นไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กําหนดตามข้ อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการ
ประชุม

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิ
2.1

เรื่ องที่ไม่บรรจุให้ เป็ นระเบียบวาระการประชุม
1) เรื่ องที่กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้ าราชการ หรื อไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจ
3) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่าง
ชัดเจน
4) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
6) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้
7) เรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรื อเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กําหนด
8) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรื อไม่สามารถติดต่อได้

2.2

เงื่อนไข และขันตอนการพิ
้
จารณา
1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจํ า ปี ทางโทรสารหมายเลข 0-2001-2800 หรื อ เว็ บไซต์ ของบริ ษั ท
www.amamarine.co.th ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมลงชื่ อไว้
เป็ นหลักฐาน หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือ หุ้น ทุก รายต้ อ งกรอกข้ อ มูล ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่ อไว้ เป็ นหลัก ฐาน
แล้ วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทภายในวันที่ 31 มกราคม
2560
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่ง
เรื่ อง ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกรายละเอียดทุกเรื่ องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้ อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
4) เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รวบรวมให้ คณะกรรมการบริ หาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
5) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 มกราคม
2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
(หากตรงกับวันหยุดให้ เลือ่ นเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน)
้ เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทราบการปิ ดเรื่ อง
6) หากเรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น เพื่อทราบ
การปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
7) เรื่ องที่ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 2.1 เลขานุการบริ ษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์
8) คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมา
9) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมทังข้
้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท และสําหรับเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในวันทําการถัดไป พร้ อมทังชี
้ ้แจง
เหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษัท www.amamarine.co.th และ
แจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย

