หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู อื หุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัทล่ วงหน้ า
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 ของ
บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ด้ วย บริ ษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่า เทีย มกัน อัน เป็ นนโยบายที่สํา คัญในการปฏิ บัติต ามหลักการกํ ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัทเสนอเรื่ องเพื่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2558 และเพื่ อให้ ก ารปฏิ บัติ มี ค วามโปร่ ง ใสและเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษั ท อย่า งแท้ จ ริ ง
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมและการ
แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ดังนี ้
ข้ อ 1. คุ ณสมบัติของผู้ถือหุ้ น ที่มีสิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ และมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 480,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
2. ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กําหนดตาม 1. ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
ข้ อ 2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1

เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม

1)

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลบริ ษัทหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัท
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด โดยเฉพาะ
เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสีย งที่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของจํ า นวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมด โดยที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งนัน้ ยัง ไม่ไ ด้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้
เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1

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

8)
9)
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2.2

ขันตอนในการพิ
้
จารณา

1)

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทโดยใช้ เอกสารแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ตามที่แนบท้ าย
นี ้ พร้ อมข้ อ มูล ประกอบที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจ ารณา และหลักฐานการถื อหุ้นบริ ษั ท โดยส่งเอกสาร
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

3)
4)

เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน เลขานุการบริ ษัทจะดําเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบหรื อดําเนินการแก้ ไขก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 2.1 เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัท
จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในวันทําการถัดไป พร้ อม
ทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.forth.co.th

ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท
3.1

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของคณะกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้

1)

4)

มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรื อคุณสมบัติอื่น ทังนี
้ ้ ตามที่บริ ษัทกําหนด
ต้ องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุม่ เทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยถือเป็ นหน้ าที่
และพร้ อมที่จะเข้ าร่วมการประชุมของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษัท

3.2

ขันตอนในการพิ
้
จารณา

1)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อ 3.1 เพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ แบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) ตามที่แนบท้ ายนี ้ พร้ อมทังเอกสารประกอบการพิ
้
จารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่
ประวัติการศึกษาและการทํางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริ ษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่อยูด่ งั นี ้

2)
3)
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เลขานุการบริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
2)

3)
4)

เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน เลขานุการบริ ษัทจะดําเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบหรื อดําเนินการแก้ ไขก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
บุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อในวันทําการถัดไป พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.forth.co.th
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