
1 
 

25 มีนาคม 2557 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

2.  รายงานประจ าปี งบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD- 

ROM)  

  3.  ขอ้มูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งเขา้ใหม่ 

4.  ขอ้มูลของกรรมการซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

5.   สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

6.  รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) ส่วนหนงัสือ 

มอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้ง

ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ผูถื้อหุน้สามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

บริษทัท่ี www.nokair.com 

  8.   ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

  9.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

10. ค  าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนั 

ประชุม 

 11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

 12.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 

  13.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุม 

 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2557 ในวนัพุธท่ี 9 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11:30 น.) ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม     

มิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ  

   หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีไดจ้ดัส่ง

ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2556 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้

ถือหุน้รับรองรายงานดงักล่าว  

 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 

2556 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมในคร้ังน้ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2556 

 

หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2556 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามท่ี

แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2556 ภายใตห้ัวขอ้งบการเงิน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 โดยงบ

แสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของบริษทั และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดย

สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการตามงบการเงนิรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที ่ 

(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยร์วม  6,271.6 2,252.0 
หน้ีสินรวม 1,728.2 1,363.9 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,543.4 888.1 
รายไดร้วม 11,314.7 8,259.5 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,099.4 519.9 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,066.1 504.7 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 1.88 1.01 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2556 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและ

รับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

 หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นส ารองตามกฎหมายและอนุมัติการ

จ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 และ ขอ้ 45 การจ่ายเงินปันผลของ

บริษทัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัตอ้งจดัสรรก าไร

สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน และหา้มบริษทัแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้ งน้ี นโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผล ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหัก

ส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี นอกจากน้ี ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว 

บริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น เช่น ผลการด าเนินการและฐานะทางการเงินของบริษทั แผนการลงทุน

ในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม 

และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมี

นยัส าคญั 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบบญัชีวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  

บริษทัน้ี บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวนรวม 1,066,097,369 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษทั ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหักส ารองตาม

กฎหมายในแต่ละปี เน่ืองจากบริษทัได้มีการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นแลว้ จึงไม่มีการเสนอขอให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในการ

ประชุมคร้ังน้ีอีก บริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไร

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ ส าหรับงวดคร่ึงปีหลงั (งวด 1 

กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2556) ในส่วนท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กบัผู ้

ถือหุ้นของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 0.49 บาท จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 625,000,000 หุ้น รวม
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เป็นเงินทั้งส้ิน 306,250,000 บาท โดยหากรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั

ในปี 2556 แลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท ตามท่ีอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษทั คร้ังท่ี 8/2556 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏดา้นล่าง จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัรา

หุ้นละ 1.03 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินเท่ากบั 643,750,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของ

ก าไรสุทธิ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั 

ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 บริษทัไดมี้มติ

ให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในส่วนท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กบัผู ้

ถือหุ้นของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 500,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

250,000,000 บาท และไดมี้การจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานดงักล่าว เป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 12,500,000 บาท ซ่ึงท าให้บริษทัมีทุนส ารองครบตามท่ี

กฎหมายก าหนด เป็นจ านวน 62,500,000 บาท (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บาท เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรก าไร

ครบถว้นตามกฎหมายแลว้ และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในส่วนท่ีไดรั้บจาก

การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2556 ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 625,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 306,250,000 บาท  
 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 

มีนาคม 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงิน

ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ใน

วนัท่ี 17 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 โดยการให้

สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และอนุมตักิาร

แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุม

สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม เป็นอตัรา ถา้

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั

ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการตรวจสอบ 

2. นายพลช หุตะเจริญ  กรรมการอิสระ 

3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี  กรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นวา่บุคคลทั้ง 3 ท่านน้ี 

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการ

ทั้ง 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

อีกทั้ง บริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้

ใหม่ จ านวน 1 คน คือ นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

 

ทั้ งน้ี กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการเขา้ใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบติัจากคณะกรรมการสรรหาของบริษทัแลว้  และเน่ืองจาก

กรรมการเขา้ใหม่ดงักล่าว มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้ 
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รายละเอียดเก่ียวกับประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทั การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ของกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

และไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาด้วย 3 และรายละเอียดของกรรมการเขา้ใหม่ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

 

1. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการตรวจสอบ 

2. นายพลช หุตะเจริญ  กรรมการอิสระ 

3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี  กรรมการ 

 

และเห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาแต่งตั้ง นายสมศกัด์ิ โชติ

รัตนะศิริ เป็นกรรมการใหม่ของบริษทั 
 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งได้รับการ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาของบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั โดย

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,900,000 บาท และโบนสักรรมการไม่เกินร้อย

ละ 1 ของเงินปันผล โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ค่าตอบแทนรายเดอืน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทั  60,000 บาท/เดือน 

กรรมการบริษทั   40,000 บาท/เดือน 

ค่าเบีย้ประชุม นอกเหนอืจากค่าตอบแทนรายเดอืน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการอิสระ   20,000 บาท/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการสรรหา  30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการสรรหา   20,000 บาท/คร้ัง 

โบนัสกรรมการ 

ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล 

 

ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอตัราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการในปี 

2556 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระตามรายละเอียดข้างต้น ทั้ งน้ี การก าหนดอัตราเบ้ียประชุมส าหรับ

กรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ

บริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้   

หมายเหตุ :   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ ทั้ ง น้ี  เ พ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองการก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการ

เปล่ียนแปลงผู ้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี  ซ่ึงผู ้สอบบัญชีในนามบริษัท 

ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั มาตั้งแต่ปี 2547 – 2556 รวม 9 ปี จึงเห็นควรท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 

เพื่อใหบ้ริษทัมีการหมุนเวยีนของผูส้อบบญัชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2557 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ 

ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีมีความอิสระและมี

ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยเสนอให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็น

ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809  และ/หรือ 

2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ 
3. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3427  

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 

นอกจากน้ี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน จากระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาท่ีเป็น

จ านวนเงิน 1,050,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33  
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี

ของบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความ

เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

อนุมติัการแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานการ

สอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 โดยอนุมติัให้นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809  และ/หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3356  และ/หรือนายเพ่ิมศักด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3427 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบ

บญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท 

 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการ

เข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 

กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคา

ประหยดั และการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ีงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจ

สายการบินราคาประหยดั และการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ีงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน

และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยบริษทัร่วมทุนอาจเป็นบริษัทท่ีจะได้จัดตั้ งข้ึนใหม่ใน

อนาคตหรือเป็นบริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทจะ

พิจารณาเร่ืองบริษทัร่วมทุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้ งน้ี การลงทุน

ดังกล่าวจะกระท าผ่านบริษทัย่อยท่ีบริษทัจะได้จัดตั้ งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนโดยเฉพาะ 

(“NOK SPV”) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1)  การเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ซ่ึงจะไดจ้ดัท าข้ึนระหว่างบริษทั NOK 

SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษทัท่ีกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัจะได้
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จัดตั้ งข้ึนเพ่ือการเข้าลงทุนดังกล่าว (“บริษัท ก.”) เพ่ือร่วมกันก าหนดลักษณะ

โครงสร้างการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทัร่วมทุน สิทธิ

และหน้าท่ีระหว่างกัน ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการด าเนินการตาม

ขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัและ SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วม

ทุนคิดเป็นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้ว

ทั้ งหมดของบริษทัร่วมทุน และ บริษทั ก.จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็น

สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วม

ทุน  ทั้งน้ี บริษทัจะลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 ลา้นบาท 

(เกา้ร้อยเจ็ดสิบส่ีลา้นเกา้แสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุนเบ้ืองตน้ในบริษทั

ร่วมทุนทั้งหมดซ่ึงเป็นเงินทุนทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้น

บาท)  

2)  การจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนใน

บริษทัร่วมทุน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุน้ของ

บริษทัท่ีจะด าเนินการธุรกิจสายการบิน บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

(NOK SPV) เพ่ือการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาให้นายพาที สารสิน 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เขา้เป็นผูถื้อหุ้นใน NOK SPV (ทุนจดทะเบียน

จ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ร่วมกบับริษทั โดย 

-   บริษทัจะเขา้ถือหุน้ใน NOK SPV ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามญั) ของ

หุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุน

ไม่เกิน 4.9 ลา้นบาท (ส่ีลา้นเกา้แสนบาท)) และ  

-  นายพาที สารสิน จะเขา้ถือหุ้นใน NOK SPV ไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) 

ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงิน

ลงทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท)) และ 

-  ส่วนหุ้นท่ีเหลือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและ

จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 

100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีไม่เป็น

กรรมการ พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ
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บริษทั เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษทัและเพื่อใหบ้ริษทัสามารถเขา้ลงทุนใน

บริษทัร่วมทุนได ้

3)  การจดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV NOK SPV จะ

ด าเนินการจัดตั้งบริษทั และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ี

ด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้ โดยสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนเป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวไว้

แลว้ในขอ้ 1) ขา้งตน้   

4) การใหกู้ย้มืเงินแก่ NOK SPV เพ่ือใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนผา่น NOK SPV ได ้บริษทัจะให้

กูย้มืเงินแก่ NOK SPV เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) 

5) บริษทัจะเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา 

Brand License  Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ภายหลังจากท่ี

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint  Venture Agreement บริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้

ท าสัญญา Brand License Agreement กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน เพ่ือให้บริษทั 

และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุนไดรั้บสิทธิในการ

ใชช่ื้อแบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของ

บริษทั และ SCOOT นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสญัญา Special 

Prorate Agreement กบั SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน เพ่ือก าหนดและตกลงส่วน

แบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและ

ขยายเครือข่ายการบินใหบ้ริษทัร่วมทุน โดยคู่สัญญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ 

ต่อไป   

 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารายการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) พิจารณาได้ว่า

รายการตาม ขอ้ 1) – 3) เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน รายการประเภท

ท่ี 2 เน่ืองจากมีขนาดรายการรวมกนัทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 15.5 ซ่ึงค านวณตามเกณฑมู์ลค่า

รวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
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2556 ท าให้บริษทัตอ้งด าเนินการรายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการต่อตลาด

หลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

 

นอกจากน้ี การเข้าลงทุนในบริษัทท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตาม

รายละเอียดขา้งตน้พิจารณาไดว้า่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงพิจารณาแยกตามรายการได้

ดงัน้ี 

 

I. การเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนซ่ึงรวมถึงการเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement 

ตามขอ้ 1) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองด้วยบริษทัจะเขา้ท า

สญัญา Joint Venture Agreement ร่วมกบั NOK SPV และบริษทั ก. ซ่ึงจะมีนาย 

พาที สารสิน นายปิยะ ยอดมณี และ นายยอดชาย สุทธิธนกูล ท่ีเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ของ NOK SPV และ/หรือ บริษทั ก.ดว้ย ดงันั้น NOK 

SPV และบริษทั ก.อาจพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกัน โดยเม่ือค านวณรายการแลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของ

บริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 974.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.7 

ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

II. การจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนใน

บริษทัร่วมทุน ตามขอ้ 2) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากนาย

พาที สารสิน เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี 

มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดถู้กน าไปคิดรวมกบัมูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอ้ i 

ขา้งตน้น้ีแลว้ 

III. การจดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีท่ี

บริษทัพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดเพ่ือการเขา้ลงทุนใน

บริษทัร่วมทุน ตามขอ้ 3) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจาก

บริษทัร่วมทุน และบริษทั ก.อาจพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยาม

ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดน้ าไปคิดรวมกบัมูลค่า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอ้ i ขา้งตน้น้ีแลว้ 

IV. การให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV ตามขอ้ 4) ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก 

NOK SPV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเม่ือค านวณ



14 
 

รายการแลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 เท่ากบั 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) รวมถึงดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต หรือร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่า

มากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั และ 

V. การเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand 

License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ตามข้อ 5) ข้างต้น เข้า

ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากบริษทัร่วมทุนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยาม

ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  

 

ทั้ งน้ี การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 ของมูลค่า

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ามากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือมากกวา่ร้อยละ 3 

ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ท าให้บริษทัตอ้งด าเนินการรายงานและ

เปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

และจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ในการน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบั

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัวา่มีความสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษทัหรือไม่ รวมถึงใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคา และ

เง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี รายละเอียด ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 6 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และ

การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  
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ทั้งน้ี ในการพิจารณาวาระน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ท่ีอาจถือไดว้า่มี

ส่วนไดเ้สียทั้งในทางตรงและทางออ้มซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี ไดแ้ก่ 

นายพาที สารสิน    ถือหุน้จ านวน 25,000,000 หุน้  

คิดเป็นร้อยละ 4 

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ

บริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการท่ีบริษทัจะมีการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจของ

บริษทั บริษทัจึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัสามารถประกอบ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งได ้และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 “ขอ้ 24 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ือสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบ

กิจการให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือเทคโนโลยีในการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลบนภาคพ้ืนดินและอากาศยาน” 

 อน่ึง ภายหลงัจากการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ดังกล่าว บริษทัจะมีวตัถุประสงค์ทั้ งหมด

จ านวน 24 ขอ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ

บริษทัดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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  อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของ

บริษทั www.nokair.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ในวนัพุธท่ี 9 เมษายน 

2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม แกรนด ์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้

ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการ

รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้

กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนผูถื้อหุ้นได ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ์ ชั้น 17 อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท ์02 

627 2748 หรือ 02 627 2678 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทั 

ภายในวนัท่ี 2 เมษายน 2557 

  ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 

6 เร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 

  เพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและ

เรียบร้อย บริษทัจะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 11:30 น. ของวนัประชุม ณ หอ้งประชุม    แก

รนด์ บอลรูม ชั้น 4โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และ

เน่ืองจากบริษทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บ

มอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตาม

รายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10   

ทั้งน้ี  บริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 

(Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2557  
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

                        (นายพาที สารสิน) 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

       บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


