หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู อื หุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2557 ของ
บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ด้ วย บริ ษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำ เทีย มกัน อัน เป็ นนโยบำยที่สำคัญในกำรปฏิ บัติต ำมหลักกำรก ำกับ ดูแลกิ จกำรที่ ดี
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัทเสนอเรื่ องเพื่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำบรรจุใน
ระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำ สำหรับกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2557 และเพื่ อให้ ก ำรปฏิ บัติ มี ค วำมโปร่ ง ใสและเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษั ท อย่ำ งแท้ จ ริ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ กำหนดขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลัน่ กรองระเบียบวำระกำรประชุมและกำร
แต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ดังนี ้
ข้ อ 1. คุ ณสมบัติของผู้ถือหุ้ น ที่มีสิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ และมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นไม่
น้ อยกว่ำ 480,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
2. ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กำหนดตำม 1. ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบ
วำระกำรประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
ข้ อ 2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1

เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม

1)

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อหน่ว ยงำนที่กำกับ
ดูแลบริ ษัทหรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด โดยเฉพำะ
เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแล้ ว
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทจะดำเนินกำรได้
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสีย งที่ น้ อ ยกว่ำ ร้ อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมด โดยที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งนัน้ ยัง ไม่ไ ด้
เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้
เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 1

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
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2.2

ขันตอนในกำรพิ
้
จำรณำ

1)

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1. ต้ องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัทโดยใช้ เอกสำรแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ตำมที่แนบท้ ำย
นี ้ พร้ อมข้ อ มูลประกอบที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิจ ำรณำ และหลักฐำนกำรถื อหุ้นบริ ษั ท โดยส่ง เอกสำร
ดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริ ษัทภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมที่อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

3)
4)

เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หำกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน เลขำนุกำรบริ ษัทจะดำเนินกำร
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบหรื อดำเนินกำรแก้ ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
ระเบียบวำระกำรประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ ำข่ำยตำมข้ อ 2.1 เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัท
จะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
เรื่ องที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2557 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
เรื่ องที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ บรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2557 บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อในวันทำกำรถัดไป พร้ อม
ทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.forth.co.th

ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท
3.1

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของคณะกรรมกำร
บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้

1)

4)

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษัท มหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
มีวฒ
ุ ิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน หรื อคุณสมบัติอื่น ทังนี
้ ้ ตำมที่บริ ษัทกำหนด
ต้ องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุม่ เทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยถือเป็ นหน้ ำที่
และพร้ อมที่จะเข้ ำร่วมกำรประชุมของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริ ษัท

3.2

ขันตอนในกำรพิ
้
จำรณำ

1)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1. ต้ องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ำมตำมข้ อ 3.1 เพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยใช้ แบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร (แบบ ข.) ตำมที่แนบท้ ำยนี ้ พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำรพิ
้
จำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่
ประวัติกำรศึกษำและกำรทำงำนของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ ข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท (ถ้ ำมี) และหลักฐำนกำรถือหุ้นบริ ษั ท โดยส่งเอกสำรดังกล่ำวทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริ ษัทภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมที่อยูด่ งั นี ้

2)
3)
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เลขานุการบริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
2)

3)
4)

เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หำกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน เลขำนุกำรบริ ษัทจะดำเนินกำร
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบหรื อดำเนินกำรแก้ ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมตำม
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้ คำวินิ จฉัย
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
บุคคลที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท จะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
บุคคลที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลังจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อในวันทำกำรถัดไป พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.forth.co.th
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