บริษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าในการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
วัตถุประสงค์
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั การบิน กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ")
ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยได้มีส่วน
ร่ วมในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ของบริ ษทั และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
คุ ณ สมบัติ ที่ เหมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริ ษทั ที่จะนาวาระที่ผถู้ ือหุ ้นเสนอมานั้นกาหนดเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ของบริ ษทั
ต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุ มต่ อที่ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยอาจเป็ นผูห้ ุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มีสัดส่ วนการถือหุน้ ขั้นต่ารวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10,500,000 หุน้ หรื อประมาณร้อยละ 0.5 ของ จานวนหุน้ ที่
ออกจาหน่ายและชาระแล้วของบริ ษทั
1.3 ถือหุ น้ บริ ษทั ในจานวนที่กาหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอ ระเบียบวาระการ
ประชุม หรื อเสนอชื่อผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้ าสาหรับการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี
2.1 ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี เป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูถ้ ือหุ ้น กรณี ที่ ผถู้ ือหุ ้น มี
มากกว่า 1 คน ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายที่เสนอวาระการประชุมลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่เสนอ
วาระของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
3.1 วาระทั่วไป
ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตั้งป็ นกรรมการบริษัท
1. รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั

ตาม

แบบฟอร์มที่กาหนดในเว็บไซต์ของบริ ษทั
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
ของบริ ษทั

และข้อบังคับ

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
เป็ นเวลา 45 วัน ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2560 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
5.1 ผู้ถื อ หุ ้ น จะต้ อ งจั ด ส่ งต้ น ฉบั บ แบบฟอร์ ม การเสนอวาระการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ที่ ผู้ถื อ หุ ้ น
ได้ ล งล ายมื อ ชื่ อ แ ล้ ว (ต าม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่ บ ริ ษั ท จั ด ไว้ ใ ห้ ใน เว็ บ ไซ ด์ ) พ ร้ อ ม เอ ก ส ารห ลั ก ฐ าน
ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
5.1.1 เอกสารหลักฐานการถื อ หุ ้น ของผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ กรายที่ รวมกัน เสนอวาระ ได้แ ก่ หนังสื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท
หลัก ทรั พ ย์ หรื อ เอกสารหลัก ฐานจากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน แสดงจานวนหุ ้นที่ถือ หรื อ สาเนาใบหุ ้นที่ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
ก. กรณี บุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. กรณี นิติบุคคล: สาเนาหนั งสื อรั บรองนิ ติบุคคลซึ่ งออกให้ไม่เกิ น 3 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลง
ชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.1.3 หนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่ อให้เข้ารั บ การพิจารณาเลือกตั้งเป็ น กรรมการบริ ษทั และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน เอกสารหลักฐานการถือ
หุน้ เป็ นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั )
5.2 จัดส่ งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ชั้น 19 เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพ 10900
6. วิธีการพิจารณา
6.1 วาระทัว่ ไป เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผถู้ ือหุน้ เสนอ และ นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะเป็ นผูร้ วบรวมรายชื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณารายชื่ อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู้ ือหุ ้นเสนอ
ชื่อ และนาผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป

กรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้นาวาระดังกล่าวหรื อบุคคลที่เห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่

สามัญประจาปี 2561 ต่อไป
บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะพิ จารณาเฉพาะคาขอที่ ก รอกข้ อ ความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพียงพอและได้ส่ งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับ นี้ และเป็ นเรื่ องที่บ ริ ษ ัทเห็ นว่าเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม และเป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกาหนด กรณี คณะกรรมการ
บริ ษทั ลงความเห็น ไม่นาข้อเสนอหรื อรายชื่ อดังกล่าวบรรจุเป็ นวาระ บริ ษทั จะชี้แจงเหตุผลต่อผูถ้ ือหุ ้นที่เสนอ
วาระหรื อรายชื่อบุคคลนั้น และรายงานต่อที่ประชุมสามัญประจาปี 2561 เพื่อทราบต่อไป
เอกสารแนบ :

1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
2. แบบฟอร์มหนังสื อยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั

