หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรื อชื่ อกรรมการล่วงหน้ า
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผถู ้ ือหุ ้นว่าจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั อมตะ วีเอ็น
จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี รวมทั้งเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยมีข้นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส

ข้ อ 2. นิยาม
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ของบริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
“กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร” หมายถึง กรรมการที่เป็ นสมาชิกของฝ่ ายบริ หาร

ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่ อ
กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระ
การประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
โดยมีสัดส่ วนการถือหุน้ ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุน้ บริ ษทั ที่ชาระแล้ว

ข้ อ 4. การจัดทาข้ อเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี พร้ อ มลงชื่ อ ไว้เ ป็ นหลัก ฐานและส่ ง ให้ค ณะกรรมการพร้ อ มเอกสารที่
เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
4.2 เรื่ องที่จะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
โดยปกติแล้วเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย

(1) เรื่ องที่กาหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ย วกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติ ของบริ ษัทและข้อเท็จจริ งที่
กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัย เกี่ยวกับความไม่
ปกติของเรื่ องดังกล่าว
- เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนื ออานาจที่บริ ษทั จะดาเนิ นการให้เกิดผลตามที่
ประสงค์
- เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู ถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วใน
รอบสิ บ สองเดื อ นที่ ผ่า นมาและเรื่ อ งดัง กล่ า วได้รั บ มติ ส นับสนุ น ด้วย
คะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้ อยละสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้ งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นใน
ครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(2) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(3) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(4) เรื่ อ งที่ เ ป็ นอ านาจการบริ ห ารจัด การของคณะกรรมการเว้น แต่ เ ป็ นกรณี ที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(5) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว

ข้ อ 5. การเสนอรายชื่ อกรรมการ
5.1 ขั้นตอนการเสนอชื่ อกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่ อกรรมการในการ
ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และส่งให้คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) และการถือหุน้ ในบริ ษทั
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ภายในเวลาที่กาหนด
5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(2) มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิ ส ระ ปฏิ บัติหน้าที่ ก รรมการด้วยความ
ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา
ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรี ยมตัวเป็ นการ
ล่ ว งหน้า ก่ อ นการประชุ ม เป็ นอย่ า งดี มี ส่ ว นร่ ว มที่ ส ร้ า งสรรค์ใ นการประชุ ม มี ค วาม
ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
(3) มีความรู ้ความสามารถที่สาคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั ได้แก่ การบัญชีและการเงิน
การบริ หารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย เป็ นต้น

ข้ อ 6. การส่ งเอกสาร
ผูถ้ ือหุน้ ส่ งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั ตามที่อยู่ ดังนี้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้ อ 7. ขั้นตอนการพิจารณา
เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผูถ้ ือ
หุ้น และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู ้
ถือหุน้ ถือเป็ นสิ้ นสุ ด โดยมีข้นั ตอนดาเนินการดังนี้
เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาหรับ
เรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

ข้ อ 8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่ อง
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

