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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันท่ี ........................................ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .. .................................................................... ......  ท่ีท างาน  ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อได้) ............................................................................................................................. ........................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 โทรศัพท์  ...........................................................................E-mail address  ………………………………………………….................. 

2. จ านวนหุ้นท่ีถือครอง   ................................  หุ้น  ณ วันท่ี ............................ .......  ระยะเวลาท่ีถือหุ้น  ....................................เดือน 

3. มีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  
(นาย/นาง/นางสาว) .. ................................................................................................................. อายุ  ....................................... .ปี 

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบตัิ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้ว  
4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ ถือหุ้นราย นาย /นาง/นางสาว  ................................. ................................. ................................. เป็นผู้ ถือ

หุ้นท่ีได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ 

 

       ลงช่ือ ..................................................... ผู้ ถือหุ้น 
              (                                              ) 

หมายเหตุ 
เอกสารหลกัฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

(  ) หนังสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) หรือผู้ รับ
ฝากทรัพยส์นิ หรือส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ 
(  ) กรณีผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่า งประเทศ) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้อง 

(  ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสอื  เดินทาง (กรณีเป็น ชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอวาระ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และหนังสือให้ความยินยอม 

 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป (โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) : ................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ............ 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........ ................... ........  
สัญชาติ  ............... ...... ....... ........  ......  วัน/เดือน/ปี  เกิด : ................... ........................... ........ อายุ  ................... ........  ปี 
บ้านเลขท่ี ............... ........... ถนน ............... ..................... ..................... ...... ต าบล/แขวง ............... ...... ............... ...... ....... 
อ าเภอ / เขต ....... ....... ....... ....... ....... จังหวัด ....... ....... ....... .......หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ท่ีท างาน....... ....... ....... ....... . 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ....... ....... ....... .......e-mail address : ....... .............. ....... .... ....... ....... ....... .......... ....... ....... .. 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) : ....... .. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ 

2. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
  ต ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 

ปี            สถาบนั    สาขาวิชา 
......... ......... ........   ......... ......... ......... ......... ......... .........             ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........   ......... ......... ......... ......... ......... .........             ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........   ......... ......... ......... ......... ......... .........             ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

3. ประวัติการท างาน (โปรดแนบประวัติการท างาน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ปี            บริษัท    ต าแหน่ง 

 ......... ......... ........  ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........                    ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 ......... ......... ........  ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........                    ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
......... ......... ........  ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........                    ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั 
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  
......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  

 
5. จ านวนหลักทรัพย์ท่ีถือในบริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจน

นิติบุคคลท่ีตนหรือคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคล
ดังกล่าว) 

 หุ้นสามัญ   จ านวน   ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  หุ้น 
 
 
 

 

รูปถ่าย 
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แบบแสดงข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และหนังสือให้ความยินยอม 

 
6. การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)  

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   

................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   
7. เอกสารประกอบการพจิารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
3) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
4) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศกึษา 
5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด 

 
ข้าพเจ้า  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........  รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการของบริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และขอรับรองว่าข้อมูล
ของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพร้อมกันนี ้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง หรือไม่ขาดข้อความท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระส าคัญ พร้อมกันนีข้้าพเจ้าของรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบยีบข้อบงัคับบริษัท และหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้หลักเกณฑต์ามข้อ 4 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพือ่เสนอ
ช่ือต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบตัิตามระเบยีบข้อบงัคับของบริษัทต่อไป  

 
 
     ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ บุคคลทีได้รับการเสนอช่ือ 

     (........ ........ ........ ........ ........ ........ ........) 

          วันท่ี   ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 


