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หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมการเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคาํถามล่วงหน้า 
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  

 
วัตถุประสงค์ 

บริษัท เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจึงเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธินําเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็น
วาระการประชมุเป็นการล่วงหน้าและ/หรือเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรวมทัง้เสนอ
คําถามลว่งหน้าสําหรับการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดดงันี ้

 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 
1. คุณสมบัตขิองผู้เสนอ 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะนําเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และ/หรือเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  (5,000,000 ) แต่ไม่เกินร้อยละ 5 
(50,000,000 หุ้น) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 

1.2 ถือหุ้นดงักลา่วต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปีนบัจากวนัท่ีถือหุ้น จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชมุและ/หรือเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 
2. แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2.1 หลกัฐานแสดงตนได้แก่ 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา:สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็น

ชาวต่างประเทศหรือสําเนาบตัรข้าราชการหรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือสําเนาใบอนญุาตขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอายุ
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง : 

กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล:สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลล่าสดุหรือมีอายไุม่เกิน 3 เดือนและสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีลงช่ือในแบบขอเสนอเร่ืองท่ี
ยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง :  

2.2 หลกัฐานการถือหุ้นได้แก่สําเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้ รับฝากทรัพย์สินหรือสําเนาใบหุ้นท่ีลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3 แบบฟอร์มได้แก่ 
แบบก. แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือ 
แบบข. แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือ 
แบบค. แบบฟอร์มสง่คําถาม 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักลา่วได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท www.fnoutlet.com 
กรณีท่ีการเสนอทําโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัให้ผู้ ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วน

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานสว่นผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปให้กรอกข้อมลูเฉพาะสว่นท่ี 1 ของแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทกุรายจากนัน้รวบรวมแบบฟอร์มหลกัฐานการถือหุ้นและหลกัฐานแสดงตนแล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
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กรณีการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการผู้ เสนอจะต้องให้ข้อมลูเพิ่มเติมตอ่ไปนี ้
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติัได้แก่ข้อมลูสว่นตวัประวติัการศกึษาประวติัการทํางานและประวติั

การฝึกอบรมของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(2) หนงัสือแสดงความยินยอมจากบคุคลดงักลา่ววา่จะถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
(3) คํารับรองของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
(4) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือซึ่งท่ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจเช่นข้อเท็จจริงเหตุผล

ประเดน็พิจารณาและข้อมลูอ่ืนท่ีผู้ ถือหุ้นเหน็วา่จําเป็นและสมควรต้องชีแ้จงเพิ่มเติม 
 

3. ช่องทางรับเร่ือง 
ผู้ ถือหุ้นกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม (แบบก. แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือ แบบข.  

แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือ แบบค. แบบฟอร์มสง่คําถาม) พร้อมแนบเอกสารประกอบให้
ครบถ้วนโดยมีช่องทางดงันี ้

1. สง่ถงึบริษัทด้วยตนเอง 
2. สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูข้่างลา่งนี ้

เลขานกุารบริษัท (บริษัท เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน)) 
เลขท่ี991 อาคารเอฟเอน็ บิวดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นอาจสง่เร่ืองผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาท่ีฝ่ายเลขานกุารบริษัทท่ีอีเมล์ 
corporatesecretary@fnoutle.com ก่อนการนําสง่เอกสารตวัจริงดงักลา่วก็ได้ 

 
4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ือง 

4.1 เปิดรับแบบฟอร์มเสนอวาระ (แบบก.) และแบบฟอร์มเสนอช่ือกรรมการ (แบบข.) ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม
2559 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2560  

4.2 เปิดรับแบบฟอร์มสง่คําถาม (แบบค.) ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัท่ี15 มีนาคม 2560  
 
หลักเกณฑ์การพจิารณา 

1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นได้แก่ 
(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ เสนอวาระท่ีไมมี่คณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกลา่วอ้างของผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถงึเหตผุลสมควร 

ในการพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว 
(3) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมายข้อบงัคบักฎและระเบียบตา่งๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัด ู

แลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(4) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

อยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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(5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(6) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาและเร่ืองดงักลา่ว  

ได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงใน
การนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้
ก่อน 

(7) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทและเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ไมมี่ 
ความจําเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวาระโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลท่ีสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

 
2. หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทควรพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
(1) ต้องเป็นบคุคลธรรมดาซึง่บรรลนิุติภาวะแล้ว 
(2) ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
(5) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
(6) ไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ/หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการ 

ของบริษัทไมว่า่กิจการนัน้จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือของผู้ อ่ืน 
(7) เป็นผู้ มีความรู้ประสบการณ์ความชํานาญเฉพาะด้านมีภาวะผู้ นําวิสยัทศัน์กว้างไกลมีคณุธรรมและ 

จริยธรรมเพ่ือความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท 
(8) มีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 89/3 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัพ.ศ.2535 รวมทัง้ประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุข้อบงัคบับริษัทและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี 

(9) กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัทัว่ไปและความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านและต้องมีคณุสมบติั 
“กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 
 
ขัน้ตอนการพจิารณา 

1. การพจิารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 เม่ือได้รับข้อเสนอจากผู้ ถือหุ้นแล้วบริษัทจะดําเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 (1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้มีความชดัเจนเพ่ือกลัน่กรองในเบือ้งต้นและเสนอตอ่ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 (2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวา่ 
ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไมโ่ดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 
 (3) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น
พร้อมข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการ 
 (4) กรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจเุร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นเป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการจะแจ้ง
กรณีดงักลา่วเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  



4จาก4 
 

2. การพจิารณาช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 เม่ือได้รับข้อเสนอจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยบริษัทจะดําเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้มีความชดัเจนรวมทัง้อาจติดตอ่ผู้ถกูเสนอช่ือเพ่ือขอ 
ตรวจคณุสมบติักบัสํานกังานกลต.หรือกบับุคคลหรือกบัหน่วยงานอ่ืนใดเพ่ือกลัน่กรองในเบือ้งต้นและเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบติัของบคุคลดงักลา่วและให้ความเหน็ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือรับการเลือกตัง้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือไม่
โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

(3) บคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจช่ืุอในวาระการเลือกตัง้กรรมการใน 
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการ 

(4) กรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจช่ืุอบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทคณะกรรมการจะแจ้ง 
กรณีดงักลา่วเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  
 

3. การพจิารณาคาํถามล่วงหน้า 
คณะกรรมการจะตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งไรก็ตามบริษัทอาจเปล่ียนแปลงวิธีการ 

ดําเนินการใดๆตามท่ีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นสําคัญทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาคําถามและ/หรือข้อมลูท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาได้ตามความเหมาะสม 


