หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของ
บริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ด้วย บริ ษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน อันเป็ นนโยบำยที่สำคัญในกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ งได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษ ทั เสนอเรื่ องเพื่ อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั
พิจำรณำบรรจุในระเบี ยบวำระกำรประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2564 และเพื่อให้กำรปฏิบตั ิมีควำมโปร่ งใสและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั อย่ำงแท้จริ ง คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ งได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในกำรพิ จำรณำกลัน่ กรอง
ระเบียบวำระกำรประชุมและกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ดังนี้
ข้ อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษทั
ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ จะเสนอระเบี ย บวำระกำรประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อเป็ นกรรมกำรบริ ษ ัท ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยเดี ยวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ และมีสัดส่ วนกำร
ถือหุ ้นไม่น้อยกว่ำ 480,000 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 0.05 ของหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั
1.2 ถือหุ ้นบริ ษทั ในสัดส่ วนที่ กำหนดตำมข้อ 1.1 ต่อเนื่ องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และต้องถือหุ ้นในวันที่
เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ข้ อ 2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
1)

2)
3)
4)
5)
6)

เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่ำงๆ ของหน่ วยงำนรำชกำร หรื อหน่ วยงำนที่
กำกับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบริ ษทั
เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพำะ
เรื่ องที่ เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำย
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรแล้ว
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษทั จะดำเนินกำรได้
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7)

8)
9)

เรื่ อ งที่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เคยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อพิ จำรณำในรอบ 12 เดื อนที่ ผ่ ำ นมำ และได้รั บ มติ
สนับสนุ นด้วยเสี ยงที่ น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ ขอ้ เท็จจริ งใน
เรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อได้
เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 1

2.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ
1)

ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นตำมข้ อ 1. ต้ อ งจัด ท ำหนั ง สื อเสนอระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยใช้เอกสำรแบบฟอร์ ม เสนอระเบี ยบวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจำปี
(แบบ ก.) ตำมที่แนบท้ำยนี้ พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ และหลักฐำนกำรถือ
หุ น้ บริ ษทั โดยส่ งเอกสำรดังกล่ำวทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงเลขำนุ กำรบริ ษทั ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
2563 ตำมที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

เลขำนุ กำรบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิ จำรณำกลัน่ กรองในเบื้ องต้น หำกข้อมูลไม่ค รบถ้วน เลขำนุ กำรบริ ษทั จะ
ดำเนิ นกำรแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทรำบหรื อดำเนิ นกำรแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของระเบี ยบวำระกำรประชุ มที่ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอ ซึ่ งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ 2.1
เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
3) เรื่ องที่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะบรรจุในระเบี ยบวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี 2564 ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั
4) เรื่ องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้บรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี 2564 บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบทันทีหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อในวันทำ
กำรถัดไป พร้อมทั้งชี้ แจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่
www.forth.co.th
ข้ อ 3. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่ อบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำร
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1)
2)
3)
4)

มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริ ษทั มหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
มีวฒ
ุ ิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน หรื อคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตำมที่บริ ษทั กำหนด
ต้องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยถือเป็ น
หน้ำที่และพร้อมที่จะเข้ำร่ วมกำรประชุมของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริ ษทั
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3.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ
1)

ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสื อเสนอชื่ อบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมข้อ 3.1 เพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยใช้แบบฟอร์ มเสนอชื่ อบุคคล
เพื่ อเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร (แบบ ข.) ตำมที่ แนบท้ำยนี้ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติกำรศึกษำและกำรทำงำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษทั (ถ้ำมี) และหลักฐำนกำรถือหุ ้นบริ ษทั โดยส่ ง
เอกสำรดังกล่ำวทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริ ษทั ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

2)

3)
4)

เลขำนุ กำรบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิ จำรณำกลัน่ กรองในเบื้ องต้น หำกข้อมูลไม่ค รบถ้วน เลขำนุ กำรบริ ษทั จะ
ดำเนิ นกำรแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทรำบหรื อดำเนิ นกำรแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำเป็ น
อย่ำงอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะบรรจุรำยชื่ อในระเบี ยบวำระกำรประชุมสำมัญผู ้
ถือหุน้ ประจำปี 2564 ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั
บุคคลที่ ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทรำบทันที หลังจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อในวันทำกำรถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.forth.co.th

-3-

