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วันที่ 4 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558

  2.  รายงานประจ�าปี 2558 ของบริษัทและส�าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   ของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) 

  3. รายนามและประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  5. ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในการ 

   เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  6. ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 

   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก�าหนดรายการคร่าวๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 

   หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้ Custodian 

   ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

   หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nokair.com/investor_relations

  8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

  9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน�ามาแสดงในวันประชุม)

  10. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ 

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.)  

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง  

กรุงเทพมหานคร 10210 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Nok Airlines Public Company Limited 3 Rajanakarn Building, 17th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
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วาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ

   หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่  

   9 เมษายน 2558 และได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

   (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก�าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 

   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2558  

   ประชุมเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 

   สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

   หมายเหตุ มติวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน

วาระท่ี 3  พิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2558

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดข้ึนในรอบปี 2558  

   ไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

   พร้อมหนังสือเชิญประชุม

   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงาน 

   และการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

   หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลา 

   บัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  

   ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้จัดให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท�าการ 

   ตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

   เรียบร้อยแล้ว 

   ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

   และข้อบังคับของบริษัทซ่ึงก�าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบป ี

   บัญชีเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น ที่ประชุม 

   คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไร 

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

   รายละเอียดปรากฏตามหัวข้องบการเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ 

   เชิญประชุม  

   อน่ึง สรุปสาระส�าคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย 

   มีรายละเอียดดังน้ี

รายการตามงบการเงิน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2558

 งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม  7,110.2 6,569.0 6,643.4 5,937.1

หน้ีสินรวม  4,168.2 2,219.6 3,226.9 2,098.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น  3,047.2 3,771.1 3,416.5 3,838.3

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร (676.8) 47.1 (313.5) 108.3

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม  14,296.2 12,174.5 13,386.7 12,157.1

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (1,658.3) (666.2) (417.7) (410.8)

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (726.1) (471.7) (423.9) (410.5)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (723.9) (460.1) (421.7) (398.9)

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น  (1.16) (0.75) (0.68) (0.66)
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   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ 

   ทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี  

   31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร ้อยแล ้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 

   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2

   หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก�าไรส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่  

   31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10  

   ของทุนจดทะเบียนแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผล

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี 

   การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และข้อ 45 ก�าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรเงินก�าไรสุทธิ 

   ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน 

   สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ 

   จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น 

   ท้ังน้ี เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนส�ารอง 

   ในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจ�านวนเงินทั้งส้ิน 62.5 ล้านบาท  

   ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก�าหนดแล้ว ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม 

   พิจารณางดการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย

   อน่ึง ตามท่ีบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

   ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ารอง 

   ตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการ 

   จ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการด�าเนินการและ 

   ฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือ 

   เห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัท 

   อย่างมีนัยส�าคัญน้ัน 
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   อย่างไรก็ดี เนื่องจากตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับ 

   รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 423.9 ล้านบาท  

   จึงส ่งผลให ้บริ ษัทไม ่สามารถจ ่ายเงินป ันผลให ้แก ่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทได ้  เนื่องจาก มาตรา 115  

   แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได ้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก�าหนดว่า  

   การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรจะกระท�ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน 

   สะสมอยู ่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น คณะกรรมการจึง เ ห็นสมควรเสนอให ้ที่ประชุมพิจารณา 

   งดการจ ่ายเงินป ันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31  

   ธันวาคม 2558

   ท้ังน้ี ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

   ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุตังิดการจัดสรรก�าไร 

   ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส�ารอง 

   ตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองครบตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดแล้ว และงด 

   การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

   2558 เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 423.9 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

   หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน

รายละเอียดการจ่ายปันผล

1.  ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (423.9) ล้านบาท (410.5) ล้านบาท

2.  จ�านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายแล้ว 625 ล้านหุ้น  625 ล้านหุ้น

 ท้ังหมดของบริษัท 

3.  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) งดจ่าย งดจ่าย

4.  รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิ้น  (บาท) งดจ่าย งดจ่าย

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย

ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง 

   ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก�าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง  

   ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

   สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้น  

   อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

   ท้ังน้ี กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีจ�านวน  

   4 ท่าน ได้แก่ 

   1. นายโชคชัย ปัญญายงค์ กรรมการ

   2. นายพิมล ศรีวิกรม์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

   3. นายพาที สารสิน  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   4. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ

   ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจาก 

   ต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก 

   ต�าแหน่งจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย ปัญญายงค์ นายพิมล ศรีวิกรม์ และนายพาที สารสิน เป็นผู้ที่มี 

   ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท  

   ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

   อีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้า 

   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณา 

   คัดเลือกนายธีรพล โชติชนาภิบาล ให้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการ 

   ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้  

   ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

   ท้ังน้ี บุคคลท้ัง 4 ท่านข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ 

   กระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ 

   บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

   ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และส�าหรับ 

   ผูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระกเ็ป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตคิวามเป็นกรรมการอสิระตามนยิามกรรมการอิสระ 

   ของบรษิทัซึง่มรีายละเอียดเท่ากบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

   และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาด้วย 8 ทีไ่ด้จัดส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นทกุท่านพร้อมหนังสือเชญิประชมุ  

   รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
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   ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัท

รายชื่อกรรมการท่ีได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ

นายโชคชัย  ปัญญายงค์

นายพาที  สารสิน

นายธีรพล  โชติชนาภิบาล

นายพิมล  ศรีวิกรม์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
 บริหารความเส่ียง
- กรรมการสรรหาและ  
 ก�าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
 ความเส่ียง

- กรรมการ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ

12/14

13/14

ไม่มีเนื่องจาก
เป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
ให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่

ในครั้งนี้

ไม่มีเนื่องจาก
เป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
ให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่

ในครั้งนี้

ไม่มีเนื่องจาก
เป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
ให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่

ในครั้งนี้

7/14

3/3

4/4

0/2

2/4

3 ปี

3 ปี

3 ปี

ต�าแหน่ง จ�านวนปีท่ี
ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัท

จ�านวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

ชุดย่อย
ในปี 2558

จ�านวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

ในปี 2558

   ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

   ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

   นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ  

   คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขอ�านาจการลงลายมือชื่อ 

   ผูกพันบริษัทของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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   จากเดิม 

   “นายพาที สารสิน นายนิพนธ์ ฮะกีมี นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ นายมนตรี จ�าเรียง นายโชคชัย ปัญญายงค์  

   นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกัน  

   และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

   แก้ไขเป็น

   “นายพาที สารสิน นายนิพนธ์ ฮะกีมี นายมนตรี จ�าเรียง นายโชคชัย ปัญญายงค์ นายจรัมพร โชติกเสถียร  

   นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ และนายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน  

   และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 

   ดังต่อไปน้ี เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

   1. นายโชคชัย ปัญญายงค์ ต�าแหน่ง กรรมการ

   2. นายพิมล ศรีวิกรม์  ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

   3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล ต�าแหน่ง กรรมการ

   4. นายพาที สารสิน  ต�าแหน่ง กรรมการ

   และแก้ไขอ�านาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการจากเดิมเป็น ดังนี้

   “นายพาที สารสิน นายนิพนธ์ ฮะกีมี นายมนตรี จ�าเรียง นายโชคชัย ปัญญายงค์ นายจรัมพร โชติกเสถียร  

   นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ และนายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน  

   และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

   หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณา 

   อนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�าปี 2559

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี 

   การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก�าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท 

   ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ�าเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 

   จะพจิารณา โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดเป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีล 

   ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ 

   ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

   ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก�าหนดค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด 

   ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการด�าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าท่ี 

   และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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   ค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยจากการพิจารณา 

   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

   ของบริษัท ประจ�าปี 2559 เท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�าปี 2558  

   ซ่ึงเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

60,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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   โบนัสกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558
   เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานปี 2558 ดังน้ัน บริษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการส�าหรับ 
   ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558

   การเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�าปี 2559 และปี 2558
   ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�าปี 2559 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ  
   และกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 - ประธานกรรมการ

 -  กรรมการ

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 -  กรรมการ

 -  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด

  ค่าตอบแทน

 -  กรรมการ

 - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

 -  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 - ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 - กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558

60,000 บาท/คน/เดือน

40,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

60,000 บาท/คน/เดือน

40,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

   อน่ึง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ 
   ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  
   ภายใต้วงเงิน ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนด 
   ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�าปี 2559 โดยก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
   บริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และเนื่องจากบริษัท 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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   มีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานในปี 2558 บริษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงาน 
   ประจ�าปี 2558 ท้ังน้ี อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมของกรรมการประจ�าปี 2559 ไม่เปล่ียนแปลง 
   จากปี 2558 นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ�านาจให้คณะกรรมการสรรหา 
   และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  
   ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมด 
   ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มี 
   การแก้ไขเพิม่เตมิ) ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีอง 
   บริษัททุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
   ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้  
   เป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

   1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็นผู ้ลงลายมือช่ือใน 
    งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ
   2. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็นผู ้ลงลายมือช่ือใน 
    งบการเงินของบริษัท เร่ิมตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
   3. นางนิสากร ทรงมณี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 (เป็นผู ้ลงลายมือช่ือใน 
    งบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
   4. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็นผู ้ลงลายมือช่ือใน 
    งบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559)

   ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา 
   คดัเลือกจากผูส้อบบญัชซีึง่ได้เสนอราคาค่าสอบบญัชแีละขอบเขตการด�าเนนิงานมายงับรษิทั โดยคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท�างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา 
   เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ  
   มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน 
   ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น 
   รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

   อน่ึง ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
   สอบบัญชี จ�ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เข้าท�า 
   หน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้
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   ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

   ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�าหรับ 

   รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น 

   จ�านวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

   หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

  

  อน่ึง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

  ท่ี http://www.nokair.com/investor_relations ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุม 

  สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ช้ัน 3  

  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

  แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม 

  และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด 

  แบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือ 

  มอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7

  ท้ังน้ี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  

  และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ 

  มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือ 

  มอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

  ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

  ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 มายังบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคาร 

  รัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-627-2748  

  หรือ 02-627-2678 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท  

  ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2559

   นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  
   ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 
   จากปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 

   ท้ังน้ี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)

ปี 2558ปี 2559 (ปีที่เสนอ)

จ�านวนไม่เกิน 
2,550,000 บาท

จ�านวนไม่เกิน
1,900,000 บาท
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  ทั้งน้ี ขอให้ผู ้ถือหุ้นศึกษาค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุม 

  ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียด 

  ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุม 

  ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

  เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย  

  บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง 

  จูปิเตอร์ ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง  

  กรุงเทพมหานคร 10210 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง 

  ในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ัน จึงขอให้ผู ้ถือหุ ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดน�าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  อน่ึง บริษัทก�าหนดวันก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 (Record  

  Date) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2559 และก�าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัต ิ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

  ในวันท่ี 15 มีนาคม 2559

                         ขอแสดงความนับถือ

 

                   (นายสมใจนึก  เองตระกูล)

                                                                                                      ประธานกรรมการ
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