หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ล่ วงหน้ า
สํ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของ
บริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ด้วย บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็ นนโยบายทีสําคัญในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษ ทั เสนอเรื องเพื อคณะกรรมการบริ ษ ทั
พิจารณาบรรจุในระเบี ยบวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื อบุคคลเพื อเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 และเพือให้การปฏิบตั ิมีความโปร่ งใสและเป็ นไปเพือประโยชน์
ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้กาํ หนดขันตอนและหลักเกณฑ์ในการพิ จารณากลันกรอง
ระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตังกรรมการบริ ษทั ทีผูถ้ ือหุน้ เสนอ ดังนี
ข้ อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้ นทีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
บริษทั
ผูถ้ ื อ หุ ้น ที จะเสนอระเบี ย บวาระการประชุ มและ/หรื อ เสนอชื อบุ ค คลเพื อเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งมี
คุณสมบัติ ดังนี
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกันได้ และมีสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นไม่น้อยกว่า 48 , หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 0.05 ของหุ ้นที มี สิท ธิ ออกเสี ยงทังหมดของ
บริ ษทั
1.2 ถือหุ ้นบริ ษทั ในสัดส่ วนที กําหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื องมาไม่น้อยกว่า ปี และต้องถือหุ ้นในวันที
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั
ข้ อ 2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1)

2)
3)
4)
5)
6)

เรื องที ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที
กํากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ การกํากับดูแลกิจการทีดี
ของบริ ษทั
เรื องทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
เรื องที เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ทีก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
เรื องทีบริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษทั จะดําเนินการได้
- -

7)

8)
9)

เรื องที ผูถ้ ื อ หุ ้ น เคยเสนอต่ อ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื อพิ จารณาในรอบ เดื อ นที ผ่ า นมา และได้รั บ มติ
สนับสนุ นด้วยเสี ยงที น้อยกว่าร้อยละ ของจํานวนหุ ้นที มี สิทธิ ออกเสี ยงทังหมด โดยที ข้อเท็จจริ งใน
เรื องนันยังไม่ได้เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
เรื องทีผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถกู ต้อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้
เรื องทีเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 ขันตอนในการพิจารณา
1)

ผู ้ถื อ หุ ้ น ที มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นตามข้ อ 1. ต้ อ งจัด ทํ า หนั ง สื อเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้เอกสารแบบฟอร์ มเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
(แบบ ก.) ตามทีแนบท้ายนี พร้อมข้อมูลประกอบทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือ
หุ น้ บริ ษทั โดยส่ งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงเลขานุ การบริ ษทั ภายในวันที 31 ธันวาคม
ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการบริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

เลขานุ การบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลันกรองในเบื องต้น หากข้อ มูลไม่ค รบถ้วน เลขานุ การบริ ษทั จะ
ดําเนิ นการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบหรื อดําเนิ นการแก้ไขก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
ความเหมาะสมของระเบี ยบวาระการประชุ มที ผูถ้ ือหุ ้นเสนอ ซึ งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1
เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ นอย่างอืน ทังนี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นทีสุ ด
3) เรื องที ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2561 ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
4) เรื องทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2561 บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อในวันทํา
การถัดไป พร้อมทังชี แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที
www.forth.co.th
ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ การเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี
1)
2)
3)
4)

มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั
มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรื อคุณสมบัติอืน ทังนี ตามทีบริ ษทั กําหนด
ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยถือเป็ น
หน้าทีและพร้อมทีจะเข้าร่ วมการประชุมของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั
- -

3.2 ขันตอนในการพิจารณา
1)

ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทําหนังสื อเสนอชื อบุคคลซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพือเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้แบบฟอร์ มเสนอชื อบุคคล
เพื อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (แบบ ข.) ตามที แนบท้ายนี พร้อมทังเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทํางานของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อ ข้อมูลประกอบเพิมเติมที
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ ้นบริ ษทั โดยส่ ง
เอกสารดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที 31 ธันวาคม
ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการบริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

3)
4)

เลขานุ การบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลันกรองในเบื องต้น หากข้อ มูลไม่ค รบถ้วน เลขานุ การบริ ษทั จะ
ดําเนิ นการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบหรื อดําเนิ นการแก้ไขก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
ความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเป็ น
อย่างอืน ทังนี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นทีสุ ด
บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุรายชื อในระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี 2561 ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
บุคคลที ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบทันที หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อในวันทําการถัดไป พร้อมทังชีแจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.forth.co.th

- -

