
     บริษทั เอเชียน มารีน เซอรวิ์สส ์จาํกดั (มหาชน) 

       ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED  

การเสนอวาระเพิ มเติมโดยผู้ถอืหุ้น 

 ตามที พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และที แกไ้ขเพิ มเติม มาตรา 89/28 กาํหนด
วา่ "ผูถื้อหุน้คนหนึ งหรือหลายคน ซึ งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวน
สิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทั จะทาํหนงัสือเสนอเรื องที จะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อ
หุน้ซึ งตอ้งระบุวา่เป็นเรื องที จะเสนอเพื อทราบ เพื ออนุมติั หรือเพื อพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั"งรายละเอียดของ
เรื องที เสนอสาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีหรือการประชุมวิสามญัก็ได ้ โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด" ซึ งในทางปฏิบติัเรื องที ผูถื้อหุ้นเสนอในวนัประชุมอาจจาํเป็นตอ้ง
เลื อนการพิจารณาไป เนื องจากขอ้มูลประกอบพิจารณาไม่เพียงพอทาํใหท้ั"งบริษทัและผูถื้อหุน้เสียเวลาและมี
ค่าใชจ่้ายเพิ ม 

 คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหโ้อกาสผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ที มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ร้อยละหา้ ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทั  ขึ"นไปเสนอเรื องเพื อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมก่อนวนัประชุม โดยควรเป็นเรื องที เกี ยวขอ้งและเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อบริษทั 

 ทั"งนี"  สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  ขอใหเ้สนอเรื องไดต้ั"งแต่วนัที  17 ธนัวาคม 2563 ถึง 
17  กุมภาพนัธ์ 2564 ดงันี"  
 

ชื อ -สกุล ผูถื้อหุน้ * ….........................................................................    จาํนวนหุน้ที ถือครอง …....................หุน้* 

(กรณีผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน โปรดระบุชื อผูถื้อหุน้ทุกคน โดยระบุที อยูแ่ละรายละเอียดเฉพาะของผูถื้อหุ้นคนที  1) 

ที อยู ่*......................................................................................................................................................................... 

E-mail * ….................................. โทรศพัทที์ ทาํงาน/บา้น *...................................... มือถือ*.................................... 

 

      วาระที เสนอ 

ส่วนที  1. วาระทั วไป 

โปรดระบุชื อวาระ : …..................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : …....................................................................................................................... 

รายละเอยีดพร้อมเหตุผลประกอบวาระที เสนอ .............................................................................................    

…....................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



ส่วนที  2. วาระเลอืกตั"งกรรมการ 

โปรดระบุรายละเอยีดผู้ที ประสงค์จะเสนอเพื อการเลอืกตั"งเป็นกรรมการดังนี" 

ชื อ-สกุล: …....................................................................  อายุ ….................ปี   สัญชาติ …................................... 

วุฒิการศึกษา …...................................................................................................................................................... 

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  เคย หรือ ไม่เคย  ….........................................    

ตําแหน่งในปัจจุบัน …............................................................................................................................................ 

การถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์  …...............................................................................................หุ้น 

การเป็นกรรมการในบริษัทอื น …........................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

ประสบการณ์ ….................................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนที  3. คําถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น  

…........................................................................................................................................................................... 

 ….......................................................................................................................................................................... 

…...........................................................................................................................................................................  

เงื อนไขการพจิารณาการบรรจุเป็นวาระ 

 บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแนวทางปฏิบติัในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผูถื้อหุน้
ดงันี"  
 1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ที เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื อบุคคลเพื อรับการพิจารณาเลือกตั"งเป็นกรรมการ ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงันี"  

1. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 

2. มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทั 

โดยผูถื้อหุ้นตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานที เกี ยวขอ้งมาดว้ย ดงันี"  
- เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

- เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายที รวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

 1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
 สาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา) 

      2) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว



ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที ไดล้งลายมือชื อในแบบฟอร์มนี"  พร้อมลงนามรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 

 2. การเสนอวาระการประชุม 

              เรื องที จะปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

             2.1เป็นเรื องที เกี ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และขอ้เทจ็จริงที กล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดง
ถึงเหตุอนัควรสงสัยเกี ยวกบัความไม่ปกติของเรื องดงักล่าว 

 2.2 เป็นเรื องที อยูน่อกเหนืออาํนาจที ธนาคารจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามที ประสงค์ 
 2.3 เป็นเรื องที ผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อที ประชุมผูถื้อหุน้เพื อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที ผา่นมา และ
เรื องดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทั 
เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอครั" งใหม่จะไดเ้ปลี ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะที นาํเสนอต่อ
ที ประชุมผูถื้อหุน้ในครั" งก่อน 

 2.4 กรณีอื นใดตามที คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 2.5บริษทัจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะที เป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และมีความเหมาะสม 

      2.6คาํวินิจฉยัของบริษทัถือเป็นที สุด 

 

 3. การส่งเอกสาร 

 ผูถื้อหุน้ส่งแบบรายการและเอกสารที เกี ยวขอ้งให้ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริษทั ตามที อยู ่ดงันี"   
 ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริษทั  
 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน)  

 128 หมู่ 3  ถ.สุขสวสัดิ#    ต.แหลมฟ้าผา่   อ.พระสมุทรเจดีย ์  จ.สมุทรปราการ  10290 

 หรือแจง้เรื องอยา่งไม่เป็นทางการที  E-mail Address ของคณะกรรมการที  fid@asimar.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบรายการพร้อมเอกสารที เกี ยวขอ้งให้ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริษทั  


