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หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
วัตถุประสงค ์

บรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีจึงเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็น
วาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการรวมทัง้เสนอ
ค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนดดงันี ้

 
หลักเกณฑท์ั่วไป 
1. คุณสมบตัิของผู้เสนอ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
5 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งคดิเป็นหา้สิบลา้นหุน้ (50,000,000 หุน้)  

 
2. แบบฟอรม์และเอกสารประกอบการพิจารณา 

2.1 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) 

ที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง : 
กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล พรอ้มทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีบคุคลต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ลงชื่อในแบบฟอรม์ขอเสนอ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง :  
2.2 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ส าเนาหนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือส าเนาใบหุน้ที่ลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.3 แบบฟอรม์ ไดแ้ก ่
แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือ 
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือ 
แบบ ค. แบบฟอรม์ส่งค าถาม 
โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท  www.fnoutlet.com 
กรณีที่การเสนอท าโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัใหผู้ถื้อหุน้รายแรกกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น

พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานส่วนผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบฟอรม์และลงชื่อไวเ้ป็น
หลกัฐานทกุรายจากนัน้รวบรวมแบบฟอรม์หลกัฐานการถือหุน้และหลกัฐานแสดงตนแลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั

http://www.fnoutlet.com/


 

2 จาก 4 
 

 
กรณีการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการผูเ้สนอจะตอ้งใหข้อ้มลูเพิ่มเติมต่อไปนี  ้
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิไดแ้ก่ขอ้มลูส่วนตวัประวตักิารศกึษาประวตัิการท างานและประวตัิ

การฝึกอบรมของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
(2) หนงัสือแสดงความยินยอมจากบคุคลดงักล่าวว่าจะถกูเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
(3) ค ารบัรองของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อว่าตนไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและมีคุณสมบัติครบถว้นตาม

กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
(4) รายละเอียดเก่ียวกับผูท้ี่ไดร้ับการเสนอชื่อซึ่งที่มีประโยชนต์่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ขอ้เท็จจริงเหตุผล

ประเด็นพิจารณาและขอ้มลูอื่นท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าจ าเป็นและสมควรตอ้งชีแ้จงเพิ่มเติม 
 

3. ช่องทางรับเร่ือง 

ผูถื้อหุน้กรอกและลงนามในแบบฟอรม์ (แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือ แบบ ข.  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือ แบบ ค. แบบฟอรม์ส่งค าถาม) พรอ้มแนบเอกสารประกอบให้
ครบถว้นโดยมีช่องทางดงันี ้

1. ส่งถึงบรษิัทดว้ยตนเอง 
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ขา้งล่างนี ้

เลขานกุารบรษิัท บรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกสม์าที่ฝ่ายเลขานกุารบรษิัทท่ี 
อีเมล ์corporatesecretary@fnoutlet.com ก่อนการน าส่งเอกสารตวัจรงิดงักล่าวก็ได ้

 
4. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับเร่ือง 

บรษิัทเปิดรบัการเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ และส่งค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2564 ถงึวนัท่ี 9 มกราคม 2565  ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษิัทมเีวลาด าเนินการต่อไป 
 
5. กระบวนการและหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

1) การกลั่นกรองเบือ้งต้น : เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองความครบถว้นของขอ้มลูในเบือ้งตน้ 
ส าหรับเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่างนี ้ และบริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณากรณีผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑท์ั่วไป หรือใหข้อ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) การพิจารณากรณีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งระบดุงัต่อไปนี ้

“มาตรา 89/28 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะท าหนงัสือเสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการ
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ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งตอ้งระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้

รายละเอียดของเรื่องที่เสนอส าหรบัการประชมุสามญัประจ าปีหรือการประชมุวิสามญัก็ได ้โดยตอ้งปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

ใหค้ณะกรรมการบรรจเุรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัใหม้ีขึน้ เวน้แต่

ในกรณีดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจเุรื่องดงักล่าวเสนอเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง 

(2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์

(4) เป็นเรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ

เรื่องดงักล่าวไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก

ขอ้เท็จจรงิในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผูถื้อ

หุน้ครัง้ใด ใหแ้จง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ โดยตอ้งระบุเหตผุลในการ

ปฏิเสธการบรรจเุรื่องดงักล่าวไวด้ว้ย 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบใหม้ีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ ถือหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็น

วาระการประชมุของผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจเุรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษัทจะ

จดัใหม้ีขึน้ในครัง้ถดัไป 

3)    การพิจารณาโดยบริษัทกรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์ดียวกบัการคดัเลือกคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

(1)  เป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีเวลาเพียง
พอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไวว้างใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
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(3) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได ้รวมกับบริษัทแลว้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) หากท าธุรกรรมกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ตอ้งเป็นธุรกรรมซึง่เป็นปกติทางการคา้ทั่วไปของบรษิัทและ
บรษิัทย่อย และเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

(5) มีคุณสมบัติครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายได้
เท่าเทียมกันและไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท
โดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้

(6) เป็นไปตามโครงสรา้งที่คณะกรรมการก าหนดเรื่องคุณสมบัติที่มีความหลากหลาย ทั้งดา้นเพศ ดา้น
วิชาชีพ ดา้นความเชี่ยวชาญและประสบการณท์ี่เป็นประโยชนก์บับรษิัท (Board Skill Matrix) 

 
6.  ผลการพิจารณา 

การเสนอวาระหรือชื่อกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไดร้บัการบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยจะปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  เรื่องที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้ 

 
7.  การลงมติโดยผู้ถือหุ้นในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้บรรจุเร่ืองเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม 

1. ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้เป็นวาระในการประชุม ตามขอ้ 5 (2) ขา้งตน้  

แต่ผูถื้อหุน้ในการประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงเห็นชอบให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่อง

ดงักล่าวเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีบรษิัทจะจดัใหม้ีขึน้ในครัง้ถดัไป 

(อา้งอิง : ตามมาตรา 89/28 วรรคสี่ แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

 

2. หรือในกรณีที่ ที่ประชุมพิจารณาวาระตามหนงัสือเชิญประชุมทัง้หมดแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ลงมติเห็นชอบใหม้ีการบรรจุเรื่องอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
ดงักล่าวเป็นวาระการประชุมของผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจุเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวด้งักล่าวเป็นวาระ
การประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีอ้ีกก็ได ้ 

(อา้งอิง : เป็นไปตามมาตรา 105 พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั) 

 

 


