หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของ
บริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ด้วย บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็ นนโยบายที่สาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั เสนอเรื่ องเพื่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ /หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 และเพื่อให้การปฏิบตั ิมีความโปร่ งใสและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรอง
ระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ดังนี้
ข้ อ 1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นที่มสี ิ ทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
บริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ /หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ และมีสดั ส่ วนการ
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 480,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.05 ของหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั
1.2 ถือหุน้ บริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาหนดตาม ข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั
ข้ อ 2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1)

2)
3)
4)
5)
6)

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั
เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
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7)

8)
9)

เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งใน
เรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถกู ต้อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้
เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
1)

ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทาหนังสื อเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
(แบบ ก.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือ
หุน้ บริ ษทั โดยส่ งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะ
ดาเนินการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบหรื อดาเนินการแก้ไขก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ซึ่ งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1
เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
3) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2559 ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
4) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2559 บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อในวันทา
การถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่
www.forth.co.th
ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1)
2)
3)
4)

มีคุณสมบัติถกู ต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรื อคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริ ษทั กาหนด
ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยถือเป็ น
หน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่ วมการประชุมของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั
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3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
1)

ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทาหนังสื อเสนอชื่อบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทางานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุน้ บริ ษทั โดยส่ ง
เอกสารดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

3)
4)

เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะ
ดาเนินการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบหรื อดาเนินการแก้ไขก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ น
อย่างอื่น ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2559 ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
บุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันทีหลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อในวันทาการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.forth.co.th

-3-

