
 

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)           

("บริษทั") ตระหนักถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั บริษทั จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นราย

ย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 ของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ท่ีจะน าวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

2560 ของบริษทัต่อไป 
 

หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูหุ้น้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นต ่ารวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10,500,000 หุน้ หรือประมาณร้อยละ 0.5 ของ จ านวนหุน้ที่

ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทั 

1.3 ถือหุน้บริษทัในจ านวนท่ีก าหนดตามขอ้ 1.2 ต่อเน่ืองมาตั้งแต่วนัท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จนถึงวนัที่เสนอ ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ 

2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2.1 ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมี

มากกวา่ 1 คน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายท่ีเสนอวาระการประชุมลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอวาระจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีเสนอ

วาระของผูถื้อหุน้ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 วาระทั่วไป 

ระบุช่ือวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ 

3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกต้ังป็นกรรมการบริษัท 
 

4. รายละเอียดประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั          ตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนดในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขล่าสุด)          หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ประกาศ และขอ้บงัคบัของบริษทั 



 

 

4.  ระยะเวลาในการเสนอวาระ 

เป็นเวลา 45 วนั ตั้งแต่ 20 ธนัวาคม 2559 - 2 กุมภาพนัธ์ 2560 

5. เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

5.1 ผู้ถือ หุ้นจะต้องจัดส่ งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ท่ี ผู ้ถือ หุ้น 

ได้ล งล าย มื อ ช่ื อ แ ล้ว  (ต ามแบ บฟ อ ร์ม ท่ี บ ริษัท จัด ไว้ให้ ใน เว็ บ ไซ ด์ )  พ ร้ อม เอ กส ารห ลัก ฐ าน 

ดงัต่อไปน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณา 

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีรวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น แสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ หรือ ส าเนาใบหุ้นที่ลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.1.2 เอกสารหลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 

ก. กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข.  กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้ง

ช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษทั และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวติัการท างาน เอกสารหลกัฐานการถือ

หุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั) 

5.2 จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ตามขอ้ 5.1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทัภายในวนัที่ 2 

กุมภาพนัธ์ 2560 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษัท 

                                                          บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ช้ัน 19 เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดรัีงสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

6. วิธีการพจิารณา 

6.1 วาระทัว่ไป เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมหวัขอ้วาระการประชุมตามท่ีผูถื้อหุน้เสนอ และ น าเขา้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ต่อไป 

6.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั  

เลขานุการบริษัท  จะเป็นผูร้วบรวมรายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณารายช่ือและคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ

ช่ือ และน าผลการพิจารณาเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

 



 

 

   กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้ าวาระดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจะบรรจุ

เป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 ต่อไป 

 

   บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะค าขอท่ีกรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ 

พิจารณาเพียงพอและไดส่้งอย่างถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ฉบบัน้ี และเป็นเร่ืองท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด กรณีคณะกรรมการ

บริษทัลงความเห็นไม่น าขอ้เสนอหรือรายช่ือดงักล่าวบรรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลต่อผูถื้อหุ้นท่ีเสนอ

วาระหรือรายช่ือบุคคลนั้น และรายงานต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2560 เพ่ือทราบต่อไป 

 

 เอกสารแนบ :         1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 

             2. แบบฟอร์มหนงัสือยนิยอมใหเ้สนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 



 

แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
 

วนัท่ี _____________________________  
1. ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ-นามสกลุ (นาย,นาง,นางสาว)/บริษทั ________________________________________________________  
กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลโปรดระบุช่ือผูติ้ดต่อ _______________________________________________________  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
เลขท่ี ________________ หมู่บา้น / อาคาร ______________________ หมู่ท่ี ________________________  
ตรอก / ซอย ______________________ถนน _____________________ ต าบล / แขวง ___________________  
อ าเภอ / เขต ___________________ จงัหวดั ______________________ รหสัไปรษณีย ์ _________________  
ประเทศ _______________________ โทรศพัท_์___________________ โทรสาร _____________________  
Email ____________________________________________________________  

2. จ านวนหุ้นทีถ่อื ________________________________________________ หุ้น 

3. วาระทีเ่สนอ 
3.1 วาระทัว่ไปเร่ือง     □ เพื่อพิจารณา    □ เพื่อทราบ 
วาระท่ีเสนอ __________________________________________________________________________  
เหตผุลประกอบ _______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
(ขอใหแ้นบประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือ) รายละเอียดดงัน้ี 

1 ช่ือ-นามสกลุ 
2 รูปถ่ายขนาด passport 1 ใบ 
3 ส าเนาบตัรประชาชน 
4 ต าแหน่ง/สถานท่ีท างานปัจจุบนั 
5 วฒิุการศึกษา 
6 ประวติัการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) ต าแหน่ง/บริษทั/หน่วยงาน 
7 จ านวนหุน้ท่ีถือหุน้ในบริษทั (รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
8 หนงัสือยนิยอมใหเ้สนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั (สามารถ 

download หนงัสือยนิยอมไดใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั) 
9 กรณีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ผูถู้กเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดเร่ือง 

กรรมการอิสระของบริษทั (เอกสารแนบ คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั) 



 

4. เอกสารประกอบของผู้ถอืหุ้นเพือ่ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
1 ส าเนาแสดงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืน จาก

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแสดงจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2 กรณีบุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3 กรณีท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั แนบเอกสารตาม ขอ้ 3.2 
4 เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี 
ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดเ้พ่ือ 
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                                 ) 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                                ) 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                               ) 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ ผูถื้อหุน้ 

(                                                               ) 

 

 

 

 



 

 
เอกสารแนบ 

คุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม       
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย (ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั 

(บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึงบริษทัยอ่ยท่ีมีบริษทัแม่เป็นบริษทัเดียวกนั) 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านา ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพ
นั้นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 



 

 

8. นอกเหนือจากคุณสมบติัของกรรรมการบริษทัเก่ียวกบัการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั กบับริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยแลว้ กรรมการอิสระยงัจะตอ้งไม่เปึนลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเปึนการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 



 

 

 

แบบฟอร์มหนังสือยนิยอมให้เสนอช่ือเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 

วั
น
ท่ี
 

  
     วนัท่ี                                                          
 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _______________________________ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

ใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัโดย ___________________________________  

("ผูถื้อหุน้") ขา้พเจา้ตกลงใหค้วามยนิยอมใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลง 

ท าหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่     คุณสมบติัและรายละเอียดของขา้พเจา้ตามท่ีระบุโดยผูถื้อหุ้น     รวมทั้งเอกสาร 

หลกัฐานประกอบต่างๆท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ถูกตอ้ง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ 

เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีพึงมี และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มส าหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ กฎหมายเก่ียวกบับริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมาย 

วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั 

เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ __________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

                (                                                                    ) 
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