
 

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  

วัตถุประสงค์ 

ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   ("บริษทั") 

ตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทั จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้ส่วน

ร่วมในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

คุณสมบัติท่ี เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษทั ท่ีจะน าวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ของบริษทั

ต่อไป 
 

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 ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีจนถึงวนัที่เสนอ ระเบียบวาระการ

ประชุม หรือเสนอช่ือผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2.1 ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมี

มากกวา่ 1 คน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายท่ีเสนอวาระการประชุมลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.2 ผูถื้อหุน้ที่เสนอวาระจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีเสนอ

วาระของผูถื้อหุน้ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 วาระทั่วไป 

ระบุช่ือวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ 

3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งป็นกรรมการบริษัท 
 

1. รายละเอียดประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั          ตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนดในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ        และขอ้บงัคบั

ของบริษทั 



 

 

4.  ระยะเวลาในการเสนอวาระ 

เป็นเวลา 45 วนั ตั้งแต่ 22 ธนัวาคม 2560 - 6 กุมภาพนัธ์ 2561 

5. เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

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 3 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 6 

กุมภาพนัธ์ 2561 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 าวาระดงักล่าวหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้      บริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่

สามญัประจ าปี 2561 ต่อไป 

 

   บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเฉพาะค าขอท่ีกรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ 

พิจารณาเพียงพอและไดส่้งอย่างถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ฉบบัน้ี และเป็นเร่ืองท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด กรณีคณะกรรมการ

บริษทัลงความเห็นไม่น าขอ้เสนอหรือรายช่ือดงักล่าวบรรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลต่อผูถื้อหุ้นท่ีเสนอ

วาระหรือรายช่ือบุคคลนั้น และรายงานต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2561 เพ่ือทราบต่อไป 

 

 เอกสารแนบ :         1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

             2. แบบฟอร์มหนงัสือยนิยอมใหเ้สนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 


