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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
 

ด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษัท”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น  
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน อันเป็นนโยบำยที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทเสนอเร่ืองเพื่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจใุน
ระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำ ส ำหรับกำรประชุมสำมญั    
ผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2557 และเพื่อให้กำรปฏิบัติมีควำมโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่ำงแท้จริง 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองระเบียบวำระกำรประชุมและกำร
แตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ดงันี ้  
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น

กรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ และมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไม่

น้อยกวำ่ 480,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
2. ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นที่ก ำหนดตำม 1. ตอ่เนื่องมำไมน้่อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอระเบียบ

วำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท  
 
ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับ
ดแูลบริษัทหรือไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

2) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
3) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด โดยเฉพำะ 
4) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมี

นยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
5) เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
6) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
7) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

เสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

8) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือ ไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ 
9) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 1 
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2.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจดัท ำหนงัสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
บริษัทโดยใช้เอกสำรแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ตำมที่แนบท้ำย
นี ้พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ และหลักฐำนกำรถือหุ้ นบริษัท โดยส่งเอกสำร
ดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนกุำรบริษัทภำยในวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2556 ตำมที่อยูด่งันี ้

เลขานุการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

2) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้น หำกข้อมลูไม่ครบถ้วน เลขำนกุำรบริษัทจะด ำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบหรือด ำเนินกำรแก้ไขก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
ระเบียบวำระกำรประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึง่จะต้องไมม่ีลกัษณะเข้ำขำ่ยตำมข้อ  2.1 เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัท
จะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น ทัง้นี ้ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

3) เร่ืองที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2557 ในหนงัสอืนดัประชมุพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

4) เร่ืองที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้บรรจใุนระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2557 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงัจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวนัท ำกำรถดัไป  พร้อม
ทัง้ชีแ้จงเหตผุลผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.forth.co.th 

 
ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำร 

บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

2) มีวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคณุสมบตัิอื่น ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทก ำหนด  
3) ต้องอทุิศเวลำอยำ่งเพียงพอ และทุม่เทควำมสำมำรถอยำ่งเต็มที่เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยถือเป็นหน้ำที่

และพร้อมที่จะเข้ำร่วมกำรประชมุของบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ   
4) ไมด่ ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 บริษัท 

3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ  

1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดท ำหนงัสือเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมข้อ 3.1 เพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร (แบบ ข.) ตำมที่แนบท้ำยนี ้พร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ 
ประวตัิกำรศกึษำและกำรท ำงำนของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ ข้อมลูประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) และหลกัฐำนกำรถือหุ้นบริษัท โดยสง่เอกสำรดงักลำ่วทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงเลขำนกุำรบริษัทภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ตำมที่อยูด่งันี ้
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เลขานุการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

2) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้น หำกข้อมลูไม่ครบถ้วน เลขำนกุำรบริษัทจะด ำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบหรือด ำเนินกำรแก้ไขก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมตำม
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้ค ำวินิ จฉัย
ของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

3) บคุคลที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2557 ในหนงัสอืนดัประชมุพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

4) บคุคลที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงัจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือในวนัท ำกำรถัดไป  พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.forth.co.th 


