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หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและการส่งค าถามล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 
วัตถุประสงค์ 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสทิธิของผู้ ถือหุ้นตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจึงเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสิทธิน าเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าและ/หรือเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการรวมทัง้เสนอ
ค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดดงันี ้

 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 
1. คุณสมบตัิของผู้เสนอ 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะน าเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และ/หรือเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
5 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท ซึง่คดิเป็นห้าสบิล้านหุ้น (50,000,000 หุ้น)  

 
2. แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2.1 หลกัฐานแสดงตน ได้แก ่
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีบคุคลต่างชาติ) 

ที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง : 
กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อมทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีบคุคลตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงช่ือในแบบฟอร์มขอเสนอ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง :  
2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ส าเนาหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานจากบริษัทศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นที่ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3 แบบฟอร์ม ได้แก ่
แบบ ก. แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือ 
แบบ ข. แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือ 
แบบ ค. แบบฟอร์มสง่ค าถาม 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักลา่วได้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัท  www.fnoutlet.com 
กรณีที่การเสนอท าโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัให้ผู้ ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานสว่นผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปให้กรอกข้อมลูเฉพาะสว่นที่ 1 ของแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็น
หลักฐานทุกรายจากนัน้รวบรวมแบบฟอร์มหลักฐานการถือหุ้ นและหลักฐานแสดงตนแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

http://www.fnoutlet.com/
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กรณีการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการผู้ เสนอจะต้องให้ข้อมลูเพิ่มเติมตอ่ไปนี  ้
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิได้แก่ข้อมลูสว่นตวัประวตัิการศกึษาประวตัิการท างานและประวตัิ

การฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
(2) หนงัสอืแสดงความยินยอมจากบคุคลดงักลา่ววา่จะถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
(3) ค ารับรองของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
(4) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือซึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ เช่น ข้อเท็จจริงเหตุผล

ประเด็นพิจารณาและข้อมลูอื่นท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่จ าเป็นและสมควรต้องชีแ้จงเพิ่มเติม 
 

3. ช่องทางรับเร่ือง 

ผู้ ถือหุ้นกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม (แบบ ก. แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือ แบบ ข.  
แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือ แบบ ค. แบบฟอร์มสง่ค าถาม) พร้อมแนบเอกสารประกอบให้
ครบถ้วนโดยมีช่องทางดงันี ้

1. สง่ถึงบริษัทด้วยตนเอง 
2. สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยูข้่างลา่งนี ้

เลขานกุารบริษัท บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจสง่เร่ืองผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัทท่ี 
อีเมล์ corporatesecretary@fnoutlet.com ก่อนการน าสง่เอกสารตวัจริงดงักลา่วก็ได้ 

 
4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ือง 

บริษัทเปิดรับการเสนอวาระ เสนอช่ือกรรมการ และสง่ค าถามลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ระหวา่งวนัท่ี 25 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทมีเวลาด าเนินการตอ่ไป 
 
5. กระบวนการและหลกัเกณฑ์การพิจารณา 

1) การกลั่นกรองเบือ้งต้น : เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองความครบถ้วนของข้อมลูในเบือ้งต้น 
ส าหรับเร่ืองซึ่งผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอช่ือกรรมการ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ร่วมกันพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่างนี ้และบริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณากรณีผู้ ถือหุ้ นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ทัว่ไป หรือให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) การพิจารณากรณีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ระบดุงัตอ่ไปนี ้

“มาตรา 89/28 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะท าหนงัสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการ

mailto:corporatesecretary@fnoutlet.com
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ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งต้องระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้

รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอส าหรับการประชมุสามญัประจ าปีหรือการประชมุวิสามญัก็ได้ โดยต้องปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

ให้คณะกรรมการบรรจเุร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึง่เป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มีขึน้ เว้นแต่

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจเุร่ืองดงักลา่วเสนอเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

(1) เป็นเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึง่ 

(2) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึง

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

(3) เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 

(4) เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ

เร่ืองดงักลา่วได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก

ข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือ

หุ้นครัง้ใด ให้แจ้งกรณีดงักลา่วเป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ โดยต้องระบเุหตผุลในการ

ปฏิเสธการบรรจเุร่ืองดงักลา่วไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็น

วาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจเุร่ืองดงักลา่วเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นที่บริษัทจะ

จดัให้มีขึน้ในครัง้ถดัไป 

3)    การพิจารณาโดยบริษัทกรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เดียวกบัการคดัเลอืกคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีเวลาเพียง

พอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 
(2) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนและตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด  
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(3) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ รวมกับบริษัทแล้วไม่ เกิน 5 บริษัท แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(4) หากท าธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ต้องเป็นธุรกรรมซึง่เป็นปกติทางการค้าทัว่ไปของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย และเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

(5) มีคุณสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนด และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้
เทา่เทียมกนัและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

(6) เป็นไปตามโครงสร้างที่คณะกรรมการก าหนดเร่ืองคุณสมบัติที่มีความหลากหลาย ทัง้ด้านเพศ ด้าน
วิชาชีพ ด้านความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กบับริษัท (Board Skill Matrix) 

 
6.  ผลการพิจารณา 

การเสนอวาระหรือช่ือกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยจะปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  เร่ืองที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ 

 
7.  การลงมติโดยผู้ถอืหุ้นในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นให้บรรจุเร่ืองเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม 

1. ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุม ตามข้อ 5 (2) ข้างต้น  

แตผู่้ ถือหุ้นในการประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงเห็นชอบให้บรรจุเร่ืองดังกล่าวเป็นวาระการประชุมของผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการบรรจุเร่ือง

ดงักลา่วเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทจะจดัให้มีขึน้ในครัง้ถดัไป 

(อ้างอิง : ตามมาตรา 89/28 วรรคสี ่แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

 

2. หรือในกรณีที่ ที่ประชุมพิจารณาวาระตามหนงัสือเชิญประชุมทัง้หมดแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ลงมติเห็นชอบให้มีการบรรจุเร่ืองอื่นที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วเป็นวาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ดงักลา่วเป็นวาระ
การประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีอ้ีกก็ได้  

(อ้างอิง : เป็นไปตามมาตรา 105 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั) 

 

 


