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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของ 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
 

ดว้ย บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั อนัเป็นนโยบายท่ีส าคญัในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัเสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 และเพ่ือใหก้ารปฏิบติัมีความโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษทัอยา่งแทจ้ริง คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณากลัน่กรอง
ระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ดงัน้ี   
 
ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่มสิีทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ

บริษทั 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ /หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัตอ้งมี

คุณสมบติั ดงัน้ี 
 1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้  และมีสดัส่วนการ

ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 480,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทั 

 1.2 ถือหุน้บริษทัในสดัส่วนท่ีก าหนดตาม ขอ้ 1.1 ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ี
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั  

 
ข้อ 2. หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม  

2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลบริษทัหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั 

2) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั 
3) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ 
4) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
5) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
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7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  และไดรั้บมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงใน
เร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้
9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยใชเ้อกสารแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
(แบบ ก.) ตามท่ีแนบทา้ยน้ี พร้อมขอ้มลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณา และหลกัฐานการถือ
หุน้บริษทั โดยส่งเอกสารดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานุการบริษทัภายในวนัท่ี  31 ธนัวาคม 
2558 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

2) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หากขอ้มลูไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะ
ด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหรือด าเนินการแกไ้ขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้  2.1 
เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

3) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2559 ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4) เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2559 บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในวนัท า
การถดัไป  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี 
www.forth.co.th 

ข้อ 3. หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั  

3.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของคณะกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติัถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) มีวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษทัก าหนด  
3) ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั โดยถือเป็น

หนา้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ   
4) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั 
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา  

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้ 3.1 เพ่ือเป็นกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบฟอร์มเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) ตามท่ีแนบทา้ยน้ี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น
คุณสมบติั ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษาและการท างานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มลูประกอบเพ่ิมเติมท่ี
จะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) และหลกัฐานการถือหุน้บริษทั โดยส่ง
เอกสารดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

2) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หากขอ้มลูไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะ
ด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหรือด าเนินการแกไ้ขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเป็น
อยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

3) บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2559 ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4) บุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในวนัท าการถดัไป  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.forth.co.th 


