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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของ 

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
 

ดว้ย บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั อนัเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี  คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัเสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำ 
ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และเพ่ือใหก้ำรปฏิบติัมีควำมโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษทัอย่ำงแทจ้ริง คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลัน่กรอง
ระเบียบวำระกำรประชุมและกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ดงัน้ี   
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

บริษทั 
ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทต้องมี

คุณสมบติั ดงัน้ี 
 1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้และมีสัดส่วนกำร

ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 480,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทั 

 1.2 ถือหุ้นบริษทัในสัดส่วนท่ีก ำหนดตำมขอ้ 1.1 ต่อเน่ืองมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ี
เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษทั  

 
ข้อ 2. หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ี
ก ำกบัดูแลบริษทัหรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ของบริษทั 

2) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
3) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพำะ 
4) เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำย

อยำ่งมีนยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
5) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรได ้
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7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ  และได้รับมติ
สนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงใน
เร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้
9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมขอ้ 1 

2.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผู ้ถือหุ้น ท่ี มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัโดยใช้เอกสำรแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
(แบบ ก.) ตำมท่ีแนบทำ้ยน้ี พร้อมขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชนต่์อกำรพิจำรณำ และหลกัฐำนกำรถือ
หุน้บริษทั โดยส่งเอกสำรดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริษทัภำยในวนัท่ี  31 ธันวำคม 
2563 ตำมท่ีอยูด่งัน้ี 

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

2) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หำกขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขำนุกำรบริษทัจะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทรำบหรือด ำเนินกำรแกไ้ขก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมขอ้  2.1 
เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน ทั้งน้ี ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

3) เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2564 ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

4) เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้บรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2564 บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบทนัทีหลงัจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือในวนัท ำ
กำรถดัไป  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี 
www.forth.co.th 

ข้อ 3. หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั 

3.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหำ้มของคณะกรรมกำร 

บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

2) มีวฒิุทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตำมท่ีบริษทัก ำหนด  
3) ตอ้งอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็น

หนำ้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขำ้ร่วมกำรประชุมของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ   
4) ไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 บริษทั 
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3.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ  

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 1. ตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ำมตำมขอ้ 3.1 เพ่ือเป็นกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยใชแ้บบฟอร์มเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (แบบ ข.) ตำมท่ีแนบทำ้ยน้ี พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้น
คุณสมบติั ไดแ้ก่ ประวติักำรศึกษำและกำรท ำงำนของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั (ถำ้มี) และหลกัฐำนกำรถือหุ้นบริษทั โดยส่ง
เอกสำรดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริษทั ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมท่ีอยูด่งัน้ี 

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

2) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ หำกขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขำนุกำรบริษทัจะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทรำบหรือด ำเนินกำรแกไ้ขก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำเป็น
อยำ่งอ่ืน ทั้งน้ี ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

3) บุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี 2564 ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

4) บุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทรำบทนัทีหลงัจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือในวนัท ำกำรถดัไป  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.forth.co.th 


