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ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน 
ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 
การลงทะเบียน 

บริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวนัพฤหัสบดีท่ี 5 
เมษายน 2561 ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
การมอบฉนัทะ 
 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ด้
ก าหนดไว ้ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี ตาม ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 7 นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบไดท่ี้เว็บไซต์ของบริษทั  www.nokair.com/ir       
โดยหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ มีลกัษณะดงัน้ี 

 แบบ ก. แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษทั 

แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  
2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลือกใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค ์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัดงัมี

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 หากผูถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัแลว้ บริษทัขอแนะน าให้
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายงั บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร
ใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

5. กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

http://www.nokair.com/
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6. ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นส่วนของเอกสารท่ีตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชุม ณ โตะ๊ลงทะเบียนส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 

เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  
ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  : 

ใหแ้สดง 
1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทน          

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 
ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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4) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทน           
นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้น
แลว้ 

2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งซ่ึงรับรอง

ไวไ้ม่เกิน 6  เดือนโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้
อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสั
โตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ

แทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล       

ซ่ึงรับรองไวไ้ม่เกิน 6  เดือน และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูรั้บมอบฉนัทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
 


