บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จากัด (มหาชน)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

การเสนอวาระเพิม่ เติมโดยผู้ถอื หุ้น
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/28 กาหนด
ว่า "ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะทาหนังสื อเสนอเรื่ องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งต้องระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของ
เรื่ องที่เสนอสาหรับการประชุมสามัญประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญก็ได้
โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด" ซึ่งในทางปฏิบตั ิเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอในวันประชุมอาจจาเป็ นต้อง
เลื่อนการพิจารณาไป
เนื่องจากข้อมูลประกอบพิจารณาไม่เพียงพอทาให้ท้ งั บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เสี ยเวลาและมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้โอกาสผูถ้ ือหุน้ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละห้า ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ขึ้นไปเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมก่อนวันประชุม โดยควรเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อบริ ษทั
ทั้งนี้ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ขอให้เสนอเรื่ องได้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
ชื่อ -สกุล ผูถ้ ือหุน้ * …......................................................................... จานวนหุน้ ที่ถือครอง …....................หุน้ *
(กรณีผถู ้ ือหุน้ มากกว่า 1 คน โปรดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน โดยระบุที่อยูแ่ ละรายละเอียดเฉพาะของผูถ้ ือหุ้นคนที่ 1)
ที่อยู่ *.........................................................................................................................................................................
E-mail * ….................................. โทรศัพท์ที่ทางาน/บ้าน *...................................... มือถือ*....................................

วาระที่เสนอ
ส่ วนที่ 1. วาระทั่วไป
โปรดระบุชื่อวาระ : ….....................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ ของการเสนอ : ….......................................................................................................................
รายละเอียดพร้ อมเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ .............................................................................................
….......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ส่ วนที่ 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ
โปรดระบุรายละเอียดผู้ที่ประสงค์ จะเสนอเพือ่ การเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังนี้
ชื่อ-สกุล: ….................................................................... อายุ ….................ปี สัญชาติ …...................................
วุฒิการศึกษา …......................................................................................................................................................
ประวัติการฝึ กอบรมสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เคย หรือ ไม่เคย ….........................................
ตาแหน่ งในปัจจุบัน …............................................................................................................................................
การถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์ วิสส์ …...............................................................................................หุ้น
การเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น …...........................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
ประสบการณ์ …....................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 3. คาถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น
…...........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
เงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็ นวาระ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบตั ิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผูถ้ ือหุน้
ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
2. มีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
โดยผูถ้ ือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้
- เอกสารหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง (กรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา)
2) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล)
2. การเสนอวาระการประชุม
เรื่ องที่จะปฏิเสธการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
2.1เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.2 เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่ธนาคารจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
2.3 เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และ
เรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
2.4 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.5บริ ษทั จะพิจารณาบรรจุเป็ นวาระเฉพาะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และมีความเหมาะสม
2.6คาวินิจฉัยของบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
3. การส่ งเอกสาร
ผูถ้ ือหุน้ ส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ ายเลขานุคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์วิสส์ จากัด (มหาชน)
128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้ าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
หรื อแจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการที่ E-mail Address ของคณะกรรมการที่ fid@asimar.com ก่อนส่ ง
ต้นฉบับของแบบรายการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริ ษทั

