
     บริษทั เอเชียน มารีน เซอรวิ์สส ์จ ากดั (มหาชน) 

       ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED  

การเสนอวาระเพิม่เติมโดยผู้ถอืหุ้น 

 ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 89/28 ก าหนด
วา่ "ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จะท าหนงัสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อ
หุน้ซ่ึงตอ้งระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของ
เร่ืองท่ีเสนอส าหรับการประชุมสามญัประจ าปีหรือการประชุมวสิามญัก็ได ้ โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด" ซ่ึงในทางปฏิบติัเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอในวนัประชุมอาจจ าเป็นตอ้ง
เล่ือนการพิจารณาไป เน่ืองจากขอ้มูลประกอบพิจารณาไม่เพียงพอท าใหท้ั้งบริษทัและผูถื้อหุน้เสียเวลาและมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหโ้อกาสผูถื้อหุน้หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ร้อยละหา้ ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  ข้ึนไปเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมก่อนวนัประชุม โดยควรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อบริษทั 
 ทั้งน้ี ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  ขอใหเ้สนอเร่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 ถึง 
15  กุมภาพนัธ์ 2562 ดงัน้ี 

 

ช่ือ -สกุล ผูถื้อหุน้ * ….........................................................................    จ านวนหุน้ท่ีถือครอง …....................หุน้* 
(กรณีผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน โปรดระบุช่ือผูถื้อหุน้ทุกคน โดยระบุท่ีอยูแ่ละรายละเอียดเฉพาะของผูถื้อหุ้นคนท่ี 1) 
ท่ีอยู ่*......................................................................................................................................................................... 
E-mail * ….................................. โทรศพัทท่ี์ท างาน/บา้น *...................................... มือถือ*.................................... 
 

      วาระที่เสนอ 

ส่วนที ่1. วาระทัว่ไป 
โปรดระบุช่ือวาระ : …..................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค์ของการเสนอ : …....................................................................................................................... 
รายละเอยีดพร้อมเหตุผลประกอบวาระทีเ่สนอ .............................................................................................    
…....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 
 



ส่วนที ่2. วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
โปรดระบุรายละเอยีดผู้ทีป่ระสงค์จะเสนอเพือ่การเลอืกตั้งเป็นกรรมการดังนี้ 
ช่ือ-สกุล: …....................................................................  อายุ ….................ปี   สัญชาติ …................................... 
วุฒิการศึกษา …...................................................................................................................................................... 
ประวตัิการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  เคย หรือ ไม่เคย  ….........................................    
ต าแหน่งในปัจจุบัน …............................................................................................................................................ 
การถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์  …...............................................................................................หุ้น 
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น …........................................................................................................................... 
 ….......................................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................... 
ประสบการณ์ ….................................................................................................................................................... 
 ….......................................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที ่3. ค าถามในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
…........................................................................................................................................................................... 
 ….......................................................................................................................................................................... 
…...........................................................................................................................................................................  
เง่ือนไขการพจิารณาการบรรจุเป็นวาระ 
 บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแนวทางปฏิบติัในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผูถื้อหุน้
ดงัน้ี 
 1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 
2. มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
โดยผูถื้อหุ้นตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาดว้ย ดงัน้ี 
- เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

 1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
 ส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา) 

      2) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว



ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล) 

 2. การเสนอวาระการประชุม 
              เร่ืองท่ีจะปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 
             2.1เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดง
ถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
 2.2 เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีธนาคารจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
 2.3 เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา และ
เร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 
 2.4 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 2.5บริษทัจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และมีความเหมาะสม 

      2.6ค าวนิิจฉยัของบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

 

 3. การส่งเอกสาร 
 ผูถื้อหุน้ส่งแบบรายการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริษทั ตามท่ีอยู ่ดงัน้ี  
 ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริษทั  
 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั (มหาชน)  
 128 หมู่ 3  ถ.สุขสวสัด์ิ   ต.แหลมฟ้าผา่   อ.พระสมุทรเจดีย ์  จ.สมุทรปราการ  10290 

 หรือแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการท่ี E-mail Address ของคณะกรรมการท่ี fid@asimar.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบรายการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ฝ่ายเลขานุคณะกรรมการบริษทั  

mailto:fid@asimar.com


 

       ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

Additional Agenda Proposal by Shareholder 

 Pursuant to the Securities and Exchange Act B.E.2535 (1992) and an Amendment to the Act, 

Section 89/28, it is prescribed that "a shareholder or several shareholders holding shares and having 

voting rights in combined amount of not less than five (5) percent of the amount of total votes of the 

company may submit a written request to the Board of Directors to consider include the requested 

issue in the agenda of the shareholders meeting. Such issue should be specified whether it is for 

information, approval or consideration as the case may be, together with the details of the proposed 

issue either for an annual general meeting or an extraordinary general meeting by complying with 

the requirements prescribed and notified by the Office of the Securities and Exchange Commission. 

"In practice, such matter proposed by the shareholder(s) for consideration on the meeting date might 

be necessarily postponed due to insufficient supplementary information for consideration thus 

resulting in waste of time and additional expenses on the part of both the Company and the 

shareholders. 

 

 The Board of Directors deems it appropriate to give an opportunity to a shareholder or 

shareholder group having combined voting rights of not less than five (5) percent of the total 

amount of votes of the Company or from one hundred thousand shares up to submit the issue to the 

Board for consideration of its inclusion on the meeting agenda prior to the meeting date. Such issue 

should be related and truly beneficial to the Company. 

 

 Regarding the next Annual General Meeting 2019, shareholders are requested to please 

submit the proposed issue between 17 December 2018 to 15 February 2019  follows: 

 

Name – Last Name  * …..............................................................    No. of shares held  …............................* 

(In case of having more than one shareholder, please specify every shareholders' name and specify 

only the first shareholder's address and telephone number) 

Address *................................................................................................................................................................ 
E-mail * ….................................. Telephone office/Home *...................................... Mobile *................................. 
 

 

 

 

 

 
 



      Proposed Agenda 

 

Part 1. General  Agenda 

Please Specify Agenda : …............................................................................................................... 

Objective of Proposal : …................................................................................................................ 

Detail and Reasons for the Proposed   Adenda ................................................................................ 

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

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

 

Part 2. Director Election Agenda 

Please Specify details of person wishing to propose for Director election as follows: 

Name – Last Name : ...................................................  Age …................  Nationality …............... 

Education …..................................................................................................................................... 

Tranining Background with Thai Institute of Directors Assocation  Yer or No  …..........................   

Current Position ….......................................................................................................................... 

Shareholding in ASIMAR  …...............................................................................................shares 

Being Director in other companies …............................................................................................ 

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

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

Experiences …............................................................................................ 

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

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

 

 

Part 3. Question for Annual General Meeting 
….................................................................................................................................................... 

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

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

 

Conditions for consideration of placing the proposed issue on the Agenda 

The Company has prescribed the following requirements, methods and practice guidelines for 

proposing an issue on the agenda of the General Meeting:  

1. Qualifications of shareholders 

Shareholders proposing an issue on the agenda or nomination person(s) to be elected as Director 

shall possess the following qualifications: 

1.Being the Company shareholder(s) as either a single shareholder or several shareholders 

combined 



2.Having voting rights with votes that can be counted together   not less than five percent of the 

total amount of voting rights of the company 

     Provided that the shareholder(s) must attach the relevant documentary evidences as follows: 

- Shareholding documentary evidences i.e. share certificate issued by a securities company or 

documentary evidences from the Stock Exchange of Thailand (SET) or the Thailand Securities 

Depository Co., Ltd. 

- Documentary evidences of all the shareholders jointly proposing an issue on the agenda as 

follows: 

1.Photocopy of identification (ID) card or passport (in case of being a foreigner) together with 

signature certifying true copy there of (in case where shareholder is natural/individual person) 

2.Photocopy of juristic entity certificate and photocopy of identification (ID) card or passport (in 

case of being a foreigner) of an authorized signatory director who has signed in this form while 

signing to certify true copy there of (in case where shareholder is a juristic entity) 

2. Agenda Proposal 

Issues to be rejected for inclusion on the agenda of the General Meeting are as follows: 

2.1 Being issue relating to normal business operation of the Company and the information alleged 

by the shareholder does not show reasonable cause to suspect in relation to irregularities of such 

issue. 

2.2 Being issue beyond the authority of the Company to take action to achieve the results as desired. 

2.3 Being issue that the shareholder used to propose to the General Meeting for consideration 

during the past twelve months and such issue received supportive resolution with the votes of less 

than ten percent of the amount of the total voting rights of the Bank except that the information 

contained in the new proposal has significantly changed from the information already proposed at 

the previous General Meeting. 

2.4 Any other cases as notified by the Securities and Exchange Commission (SEC). 

2.5 The Company will consider placing a proposed issue on the agenda only the one that is truly 

beneficial to the Company and the shareholders and such matter must be deemed appropriate. 
2.6 The Company judgment is final. 

3.Submission of Proposal  

Shareholders are required to submit the proposal and relating documents to the following address:  

Board Secretary  

Asian Marine Service Public Company Limited  

128 Moo 3   Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakan, Thailand  10290. 

Shareholders may also unofficially submit their proposal by sending an E-mail to fid@asimar.com 

before sending the hard copy and all relating documents to the Board Secretary  


