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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  

และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

ด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน อันเป็นนโยบำยที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทเสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุ

ในระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้

ถือหุ้นประจ ำปี  2565 และเพ่ือให้กำรปฏิบั ติมีควำมโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทอย่ำงแท้จริง 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมและกำร

แต่งต้ังกรรมกำรบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้   

 

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้ และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่

น้อยกว่ำ 480,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก ำหนดตำมข้อ 1.1 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ

ระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัท  

 

ข้อ 2. หลักเกณฑ์กำรเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม 

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่

ก ำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ของบริษัท 

2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

3) เรื่องที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพำะ 

4) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย

อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

5) เรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 

7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ  และได้รับมติสนับสนุน

ด้วยเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยัง

ไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

8) เรื่องที่ผู้ถือหุน้ใหข้้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได้ 

9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1 
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2.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร

บริษัทโดยใช้เอกสำรแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ตำมที่แนบท้ำย

นี้ พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ และหลักฐำนกำรถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสำร

ดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริษัทภำยในวันที่  31 ธันวำคม 2564 ตำมที่อยู่ดังนี้ 

เลขำนุกำรบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  

เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  

2) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกล่ันกรองในเบื้องต้น หำกข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะ

ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบหรือด ำเนินกำรแก้ไขก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำควำม

เหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ 2.1 เว้นแต่

คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น ทั้งนี้ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 

3) เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2565 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

4) เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้บรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2565 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทันทีหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวันท ำกำร

ถัดไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.forth.co.th 

ข้อ 3. หลักเกณฑก์ำรเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท 

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำร 

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

2) มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตำมที่บริษัทก ำหนด  

3) ต้องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็น

หน้ำที่และพร้อมที่จะเข้ำร่วมกำรประชุมของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ   

4) ไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท 

3.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ  

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดท ำหนังสือเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมตำมข้อ 3.1 เพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (แบบ ข.) ตำมที่แนบท้ำยนี้ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน

คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ ข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) และหลักฐำนกำรถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสำร

ดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริษัท ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ตำมที่อยู่ดังนี้ 

เลขำนุกำรบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  

เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400   
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2) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกล่ันกรองในเบื้องต้น หำกข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะ

ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบหรือด ำเนินกำรแก้ไขก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำควำม

เหมำะสมตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

ทั้งนี้ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 

3) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

4) บุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทันทีหลังจำกกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท หรือในวันท ำกำรถัดไป  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.forth.co.th 


