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หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งค าถามลว่งหน้า 
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2566 

 
วตัถปุระสงค ์

บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีงึเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้้ถือหุน้ส่วนน้อยมสีทิธนิ าเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและ/หรอืเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
รวมทัง้เสนอค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2566 ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด
ดงันี้ 

 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
1. คณุสมบติัของผูเ้สนอ 

 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเป็นผูถ้ือหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัถอืหุ้นไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 5 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ซึง่คดิเป็นหา้สบิลา้นหุน้ (50,000,000 หุน้)  

 
2. แบบฟอรม์และเอกสารประกอบการพิจารณา 

2.1 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคล
ต่างชาต)ิ ทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคล พร้อมทัง้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือ
หนงัสอืเดนิทาง (กรณีบุคคลต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจทีล่งชื่อในแบบฟอรม์ขอเสนอ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

  
2.2 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ส าเนาหนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานจากบรษิทัศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืส าเนาใบหุน้ทีล่ง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
2.3 แบบฟอรม์ ไดแ้ก่ 
แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอื 
แบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอื 
แบบ ค. แบบฟอรม์สง่ค าถาม 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั  www.fnoutlet.com 

กรณีที่การเสนอท าโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัให้ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วนพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานส่วนผูถ้อืหุน้รายที่ 2 เป็นต้นไปใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบฟอรม์และ

http://www.fnoutlet.com/
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ลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานทุกรายจากนัน้รวบรวมแบบฟอร์มหลกัฐานการถอืหุ้นและหลกัฐานแสดงตนแล้วรวมส่งเป็นชุด
เดยีวกนั 

 
กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการผูเ้สนอจะตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ ต่อไปนี้ 
(1) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนตวั ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน และ

ประวตักิารฝึกอบรมของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
(2) หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
(3) ค ารบัรองของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อว่าตนไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตาม

กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) รายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อซึง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อการพจิารณาตดัสนิใจ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล 

ประเดน็พจิารณา และขอ้มลูอื่นทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าจ าเป็นและสมควรตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิ 
 

3. ช่องทางรบัเรือ่ง 

ผู้ถือหุ้นกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม (แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอื แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอื แบบ ค. แบบฟอรม์สง่ค าถาม) พรอ้มแนบเอกสารประกอบให้
ครบถว้นโดยมชี่องทาง ดงันี้ 

1.สง่ถงึบรษิทัดว้ยตนเอง 
2.สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

ถงึ  ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
     เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 
     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 

ทั ้งนี้  ผู้ ถือหุ้นอาจส่ ง เ รื่ อ งผ่ านทางจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิกส์  มาที่ ฝ่ าย เลขา นุการบริษัท  อี เมล 
corporatesecretary@fnoutlet.com ก่อนการน าสง่เอกสารตวัจรงิดงักล่าวกไ็ด ้
 
4. ช่วงเวลาท่ีเปิดรบัเรือ่ง 

บรษิทัเปิดรบัการเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ และสง่ค าถามล่วงหน้า ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2566 ระหว่างวนัที ่11 ตุลาคม 2565 ถงึวนัที ่11 มกราคม 2566  ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัมเีวลาด าเนินการต่อไป 
 
5. กระบวนการและหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

1) การกลัน่กรองเบือ้งต้น : เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองความครบถว้นของขอ้มลูในเบือ้งตน้ 
ส าหรบัเรื่องซึ่งผู้ถือหุน้เสนอวาระ หรอืเสนอชื่อกรรมการ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้ร่วมกนัพจิารณาตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่างนี้ และบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่พจิารณากรณีผู้ถือหุ้นที่เสนอ มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ทัว่ไป หรอืให้ขอ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

2) การพิจารณากรณีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ระบุดงัต่อไปนี้ 
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“มาตรา 89/28 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่ถอืหุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

หา้ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั จะท าหนงัสอืเสนอเรื่องทีจ่ะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 

พรอ้มทัง้รายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปีหรอืการประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยตอ้ง

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

ใหค้ณะกรรมการบรรจุเรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้ เวน้

แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏเิสธการบรรจุเรื่องดงักล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ก็

ได ้

(1) เป็นเรื่องทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง 

(2) เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดง

ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 

(3) เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์ 

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาแล้วในรอบสบิสองเดอืนทีผ่่านมา 

และเรื่องดงักล่าวได้รบัมตสินับสนุนด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทั เว้นแต่ขอ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั

จากขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการปฏเิสธการบรรจุเรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้

ถอืหุน้ครัง้ใด ใหแ้จง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถอืหุน้ในครัง้นัน้ โดยตอ้งระบุเหตุผล

ในการปฏเิสธการบรรจุเรื่องดงักล่าวไวด้ว้ย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ชอบใหม้กีารบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถอืหุน้ตามวรรคหนึ่ง
เป็นวาระการประชุมของผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจุเรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถ้ือหุ้นที่
บรษิทัจะจดัใหม้ขีึน้ในครัง้ถดัไป 
 

3)    การพิจารณาโดยบริษทักรณีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั เป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการคดัเลอืกคุณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(1)  เป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ มเีวลาเพยีง
พอทีจ่ะอุทศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 

(2) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนและตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการ
กจิการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุน้ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
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(3) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้รวมกบับรษิทัแลว้ไม่เกนิ 5 บรษิทั แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏบิตัิหน้าที่กรรมการบรษิทั และต้องเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) หากท าธุรกรรมกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตอ้งเป็นธุรกรรมซึง่เป็นปกตทิางการคา้ทัว่ไปของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย และเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) มคีุณสมบตัคิรบถ้วนและมคีวามเป็นอสิระตามทีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ทุก
รายได้เท่าเทียมกันและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

(6) เป็นไปตามโครงสร้างที่คณะกรรมการก าหนดเรื่องคุณสมบตัทิี่มคีวามหลากหลาย ทัง้ด้านเพศ ด้าน
วชิาชพี ดา้นความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั (Board Skill Matrix) 

 
6.  ผลการพิจารณา 

การเสนอวาระหรอืชื่อกรรมการทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บัการบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 โดยจะปรากฏอยู่ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566  เรื่องทีไ่ม่
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้ 
 
7.  การลงมติโดยผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้บรรจเุรือ่งเป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติม 

1. ในกรณีทีค่ณะกรรมการปฏเิสธการบรรจุเรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้เป็นวาระในการประชุม ตามขอ้ 5 (2) ขา้งตน้  
แต่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงเหน็ชอบให้บรรจุเรื่องดงักล่าวเป็นวาระการประชุมของผูถ้ือหุน้  ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่อง
ดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัจะจดัใหม้ขีึน้ในครัง้ถดัไป 

(อา้งองิ : ตามมาตรา 89/28 วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์) 
 

2. ในกรณีทีป่ระชุมพจิารณาวาระตามหนังสอืเชญิประชุมทัง้หมดแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ลงมติเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
ดงักล่าวเป็นวาระการประชุมของผูถ้ือหุน้ ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ดงักล่าวเป็น
วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้อกีกไ็ด ้ 

(อา้งองิ : เป็นไปตามมาตรา 105 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั) 
 

 


