หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมใหญ่ สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ น
การส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริ ษัทฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า ซึ่งจะ
ช่วยกลัน่ กรองวาระที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง และช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทังช่
้ วยให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระ
การประชุมและหรื อเสนอชื่อกรรมการและในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกาหนดสิทธิใน
การประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
2.2 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คนหนึ่ง หรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 300,000
หุ้น และต้ องถือหุ้นในบริ ษัทฯ ในจานวนดัง กล่าวต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึง วัน ที่เสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และหรื อเสนอชื่อกรรมการและถือหุ้นในวัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
date) เพื่อสิทธิในเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุม
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (แบบ ก.ปรากฏตามแนบของหนังสือฉบับนี)้ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และแนบ
หลักฐานการถื อหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรื อ 2.2 ได้ แก่ หนัง สื อรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะ
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เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยูด่ งั นี ้
สานักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานการถือหุ้นทุกราย
ซึง่ รวมกันไม่น้อยกว่าที่กาหนด ในการนี ้ ให้ กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
ที่ลงลายมือชื่อ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ
ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน
3.2 เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่
บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่ว ยงานที่ก ากับดูแลบริ ษั ทฯ หรื อหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อ ง หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น หรื อการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีของบริ ษัทฯ เว้ น แต่เป็ นการเสนอแก้ ไ ขข้ อบัง คับบริ ษัทฯ หรื อ
ทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เรื่ องซึ่งกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการกาหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมแล้ ว
(3) เรื่ องที่มิใช่อานาจหน้ าที่ของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามกฎหมาย
(4) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือขอบเขต วัตถุประสงค์ หรื ออานาจหน้ าที่ ที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
(5) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่
ข้ อเท็จจริงในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
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(6) เรื่ องที่ให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ ตรงตาม
ความเป็ นจริ ง มีข้อเสนอที่คลุมเครื อและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้ แก้ ไขได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(7) เรื่ องที่เป็ นงานประจา หรื อเป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(8) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
3.3 ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะแจ้ ง ผลการพิจารณาให้ ทราบภายหลัง การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยเรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ต่อไป
ข้ อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ
4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.ปรากฏตาม
แนบของหนังสือฉบับนี )้ และขอให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้ อมแนบหลักฐาน
การถื อหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรื อ 2.2 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษั ทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น
จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทางานของ
บุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ และเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี) และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยูด่ งั นี ้
สานักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุ งเทพฯ 10900
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้ อมทัง้ แสดงหลักฐานการถื อหุ้นทุกราย
ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าที่กาหนด ในการนี ้ให้ กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
ที่ลงลายมือชื่อ
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบเสนอชื่ อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติ
การทางานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
4.2 บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(2) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(3) มี ความรู้ ความสามารถเกี่ ยวกับด้ าน การเงิ น บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยี สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา คมนาคมและการขนส่ง ความมัน่ คง
วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และ การตลาด
(4) ต้ องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริษัทฯ
(4.1) ประกอบกิ จ การ หรื อ เป็ นหุ้นส่วนในห้ า งหุ้น ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ว น
ไม่จ ากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่ น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
(4.2) ไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา รับสัมปทาน หรื อมีส่วนได้ เสียในทานองเดียวกันกับบริ ษัทฯ
หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรื อบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
(4.3) หรื อ ในกรณี อื่ น ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด และ/หรื อ ที่
กฎหมายบัญญัตไิ ว้
(5) มีเวลาให้ กบั บริษัทฯ ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุ
้
ม รวมทังการปฏิ
้
บตั ิงานอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
4.3 บริ ษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอ พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้ อง
ที่ ค รบถ้ ว น ถูก ต้ อ งและมี ข้ อ มูล เพี ย งพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน เป็ น
ผู้กลัน่ กรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป
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แบบ ก.
แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ......................
ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง .......................................... ...........
อาเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ........................................ ....... หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ..................................
E-mail (ถ้ ามี) .....................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี .........
เรื่ อง ...............................................................................................................................................
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา...............................................................................................................
...................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน ............. แผ่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................
เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 3.1 วรรค 2
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี นี ้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ .................................................
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้ น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนา
หนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ล งชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมฉบับนี ้ พร้ อมทังรั
้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม จะต้ องส่งถึง บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธั นวาคม
2562 เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
3. ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ อง
กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทังให้
้ กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้น
ร่วมกันทุกราย มอบหมายให้ เป็ นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ ถือว่า การที่บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รั บ
มอบหมาย เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
ข้ อ 3.1 วรรค 2
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุม มากกว่า 1 วาระ
ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 3
5. กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมี ก ารแก้ ไขค าน าหน้ าชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จะต้ องแนบส าเนาหลัก ฐาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
หรื อมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน
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แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน .................................. หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ......................
ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง .......................................... ...........
อาเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................... หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ............................................ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ..................................
E-mail (ถ้ ามี)....................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..................................................
อายุ .......... ปี เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์
ข้ อ 4.2 และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อ
รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน ......... แผ่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................
เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.1 วรรค 2
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการนี ้ หลักฐานการถื อหุ้น
หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมด
้
ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
......................................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ .................................................
(4) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 4.2 รวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และเพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
...................................................... บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่ ...............................................
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนา
หนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
2. แบบเสนอชื่อกรรมการจะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
3. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น หลายรายรวมกัน เสนอบุค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ราย
ต้ องกรอกแบบเสนอชื่อกรรมการ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทังให้
้ กรอกชื่อซึ่ งผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
ทุก รายมอบหมายให้ เ ป็ นผู้รั บ การติ ด ต่อ แทน 1 ชื่ อ และให้ ถื อ ว่ า การที่ บ ริ ษั ท ฯ ติ ด ต่อ กับ ผู้ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
ข้ อ 4.1 วรรค 2
4. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดีย วหรื อหลายรายเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเป็ นกรรมการมากกว่า
1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ข้ อ 4.1 วรรค 3
5. กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมี ก ารแก้ ไขค าน าหน้ าชื่ อ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จะต้ องแนบส าเนาหลัก ฐาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทฯ จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
หรื อมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน
7. บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
7.1 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
7.2 มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
7.3 มี ค วามรู้ ความสามารถเกี่ ย วกั บ ด้ า น การเงิ น บัญ ชี กฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริ หารจัดการและบริ หารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและ
การขนส่ง ความมัน่ คง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และ การตลาด
7.4 ต้ องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริษัทฯ
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(1) ประกอบกิ จการ หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่ น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
(2) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญา รับสัมปทาน หรื อมีส่วนได้ เสียในทานองเดียวกันกับบริ ษัทฯ
หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรื อบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
(3) หรื อ ในกรณี อื่ น ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด และ/หรื อ
ที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้
7.5 มีเวลาให้ กับบริ ษัทฯ ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุ
้
ม รวมทังการปฏิ
้
บตั ิงาน
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

