
หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอ

ระเบยีบวาระการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้และ/

หรอืชือ่กรรมการล่วงหน้า 

 

ขอ้ 1. วตัถุประสงค ์

เพื่อสรา้งความมั่นใจใหผู้ถ้ือหุน้ว่าจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่า

เทยีมกนั บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) จงึเปิดโอกาสใหผู้ ้

ถอืหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุใหญ่

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมทัง้เสนอชือ่ผูม้ีคุณสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็น

กรรมการบรษิทั โดยมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนและโปรง่ใส 

 

ขอ้ 2. นิยาม 

“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั อมตะ คอรป์อเร

ชนั จ ากดั (มหาชน) 

“ระเบยีบวาระการประชมุ” หมายถงึ ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั 

(มหาชน) 

“กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการทีเ่ป็นสมาชกิของ

ฝ่ายบรหิาร 

 

ขอ้ 3.  คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการ

ประชมุและ/หรอืเสนอชือ่กรรมการ 

ผูถ้ือหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชือ่

กรรมการ ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี ้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองนับ

จากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเร ือ่งเพือ่บรรจใุนวาระการประชมุเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจเป็นผูถ้ือหุน้รายเดียวหรอืหลายราย

รวมกนัได ้โดยมีสดัส่วนการถอืหุน้ขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.05 ของ

หุน้บรษิทัทีช่  าระแลว้ 

 

 



ขอ้ 4.  การจดัท าขอ้เสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

4.1 ขัน้ตอนการเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

 ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งส่งแบบ

เสนอระเบยีบวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีพรอ้มลงชือ่ไว ้

เป็นหลกัฐานและส่งใหค้ณะกรรมการพรอ้มเอกสารที่เกีย่วขอ้งภายใน

เวลาทีก่ าหนด  
 

4.2 เร ือ่งทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

 โดยปกติแลว้เร ื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 

 (1) เร ือ่งที่ก าหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 

2551 โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

- เป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั

และขอ้เท็จจรงิทีก่ล่าวอา้งโดยผูถ้ือหุน้ มิไดแ้สดงถึง

เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเร ือ่ง

ดงักล่าว 

  - เป็นเร ือ่งทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการ

ใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์  

- เป็นเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและ

เร ือ่งดงักล่าวไดร้บัมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ย

กว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของ

บรษิทั เวน้แต่ขอ้เท็จจรงิในการน าเสนอคร ัง้ใหม่จะได ้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากขอ้เท็จจรงิใน

ขณะทีน่ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในคร ัง้กอ่น 

- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ประกาศก าหนด 

(2) เร ือ่งที่ข ัดกบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎ และ

ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแล

บรษิทั หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ หรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 



(3) เร ือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ใดโดยเฉพาะ 

(4) เร ือ่งทีเ่ป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ

เวน้แต่เป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนัียส าคญัต่อผูถ้อื

หุน้โดยรวม 

(5) เร ือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 

 

ขอ้ 5.  การเสนอรายชือ่กรรมการ 

5.1 ขัน้ตอนการเสนอชือ่กรรมการ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน แบบ

เสนอชือ่กรรมการในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2562 และส่งใหค้ณะกรรมการพรอ้มหลกัฐานการใหค้วามยนิยอม

ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา

ดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก ่การศกึษา ประวตักิารท างาน (Curriculum 

Vitae) และการถอืหุน้ในบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลที่

ไดร้บัการเสนอชือ่ ภายในเวลาทีก่ าหนด  

 5.2 คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัแิละไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มดงันี ้

 (1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

 (2) มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ที่

กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซือ่สตัย ์(Duty of Care 

and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ 

สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรยีมตวั

เป็นการล่วงหนา้กอ่นการประชมุเป็นอย่างด ีมสี่วนรว่มทีส่รา้งสรรค ์

ในการประชมุ มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการแสดง

ความคดิเห็นในทีป่ระชมุ 

 (3) มีความรูค้วามสามารถที่ส าคัญต่อธุรกิจของบรษิัท 

ไดแ้ก่ การบญัชแีละการเงิน การบรหิารธุรกจิ กลยุทธธ์ุรกจิ การ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกฎหมาย เป็นตน้ 



ขอ้ 6. การส่งเอกสาร 

ผูถ้อืหุน้ส่งแบบรายการและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ลขานุการบรษิทัตามที่

อยู่ ดงันี ้

 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

2126  อาคารกรมดษิฐ ์ ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ 

หว้ยขวาง  กรงุเทพฯ 10310 

 

ขอ้ 7. ข ัน้ตอนการพจิารณา 

 เลขานุการบร ิษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสอบทานความ

ครบถว้นของขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ และน าเสนอคณะกรรมการพจิารณา

ต่อไป ซึง่ขอ้วินิจฉัยของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ถอืเป็น

สิน้สุด โดยมขีัน้ตอนด าเนินการดงันี ้

 เร ือ่งทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะไดร้บัการ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุในหนังสือเชญิประชมุสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปีพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรบัเร ือ่งทีไ่ม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้เป็นระเบียบวาระเพื่อ

ทราบในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบุเหตผุลในการปฏเิสธ 

 

ขอ้ 8. ระยะเวลาในการยืน่เร ือ่ง 

 ตัง้แต่ วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2562 

 

 


