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        วนัท่ี 21 มีนาคม 2561 
เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
2.  รายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัและส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ
ซีดีรอม (CD-ROM)  

3. รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ  

4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดง

ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
8. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 
10. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2561 ของบริษทั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้จัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 07.00 น.)        
ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

หมายเหต ุ  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 
2560 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รายละเอียด
ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน 2560 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หมายเหต ุ  มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 ไวใ้น
รายงานประจ าปี 2560 แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

หมายเหต ุ  วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการ
ตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้ งน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 39 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัจะตอ้ง
จดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีเพ่ือ
เสนอให้ท่ีประชุม     ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้งบการเงิน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

อน่ึง สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายการตามงบการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี (ลา้นบาท) 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยร์วม 7,330.1  6,000.9   5,725.9   4,494.0  
หน้ีสินรวม  6,639.1   6,340.6   3,846.0   3,718.8  
ส่วนของผูถื้อหุน้  691.0  ( 339.7)  1,879.9   775.2  
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (5,339.4) (3,485.1) (4,780.5) (2,954.8) 
     

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รายไดร้วม  20,376.7   16,938.3   14,786.7   13,119.7  
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (1,899.7) (3,269.9) (1,825.7) (2,626.7) 
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,854.3) (2,795.1) (1,825.7) (2,626.8) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,854.3) (2,808.3) (1,825.7) (2,641.4) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (1.63) (4.47) (1.60) (4.20) 
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (1.52) - (1.50) - 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน    
งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 และขอ้ 45 ก าหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
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ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกวา่
นั้น  

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาการไม่จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

อน่ึง ตามท่ีบริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และหลงัหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละ
คราว บริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั แผนการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญันั้น  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีผล
ขาดทุนสุทธิจ านวน 1,825,675,378 บาท จึงส่งผลให้บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัได ้เน่ืองจาก มาตรา 115 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน
ก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดงันั้น 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,825.7) ลา้นบาท (2,626.8) ลา้นบาท 

2.  จ านวนหุน้ท่ีออกและเสนอ    
ขายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  

2,271,999,764 หุน้  2,271,999,764 หุน้  

3.  เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน  (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไร
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน และงดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1,825,675,378 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
มีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ต าแหน่ง กรรมการ/ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางอุษณีย ์ แสงสิงแกว้ ต าแหน่ง กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

3. นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

4. นายปิยะ ยอดมณี ต าแหน่ง กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 

อนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับกรณี 
Lufthansa Technik AG 
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ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้ งเป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงไม่มี           
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 แลว้ เห็นวา่กรรมการผูท่ี้
จะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้ งได้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ (ล าดบัท่ี 3)  สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงมี
รายละเอียดเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ดังนั้ น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอใหแ้ตง่ตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดมี้การกลัน่กรองแลว้เห็นวา่
บุคคลทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการขา้งตน้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการ
ของบริษทั 
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รายช่ือกรรมการท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี

เขา้ร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ในปี 2560 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้

ร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 

ในปี 2560 

จ านวนปีท่ีด ารง

ต าแหน่ง

กรรมการของ

บริษทั 

นายประเวช องอาจสิทธิกลุ - กรรมการ 

- ประธาน
กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี/ 

- ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ 

- ประธาน
กรรมการบริหาร 

6/6 
 

 

1/1 
 
 

1/1 
 
 

6/6 

7 เดือน 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง
ใหด้ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ
แทนนาย
ณรงคช์ยั 
วอ่งธนะ

วโิมกข ์ซ่ึงได้
มีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง 
3 ปี) 

นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

8/15  

1/6 

1 ปี 1 เดือน 
(ไดรั้บแตง่ตั้ง
ใหด้ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ
แทนนาย  
จรัมพร  

โชติกเสถียร 
ซ่ึงไดมี้วาระ
การด ารง

ต าแหน่ง 3 ปี) 

นายวสิิฐ ตนัติสุนทร - กรรมการอิสระ/ 

- กรรมการ
ตรวจสอบ 

17/19  

5/5 

3 ปี  
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รายช่ือกรรมการท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี

เขา้ร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ในปี 2560 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้

ร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 

ในปี 2560 

จ านวนปีท่ีด ารง

ต าแหน่ง

กรรมการของ

บริษทั 

นายปิยะ ยอดมณี - กรรมการ/
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

- กรรมการบริหาร  

- อนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินการ
เก่ียวกบักรณี 
Lufthansa 
Technik AG 

2/3  

 
6/6 

3/3 

 

6 เดือน 

(ไดรั้บแตง่ตั้ง
ใหด้ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ
แทนนาย       
โชติศกัด์ิ  
อาสภวริิยะ 
ซ่ึงไดมี้วาระ
การด ารง

ต าแหน่ง 3 ปี) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ ง บุคคล
ดงัต่อไปน้ี เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

1.  นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ต าแหน่ง  กรรมการ/  
    ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี/ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางอุษณีย ์ แสงสิงแกว้ ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร  

3.  นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายปิยะ ยอดมณี ต าแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้ าท่ี บ ริห าร / อนุกรรมการเพื่ อ
ด า เนิ น ก าร เก่ี ย ว กั บ ก ร ณี  Lufthansa 
Technik AG 
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หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระบริษทั
จะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2561 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
มีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้และนอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณา
กลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทั
และขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียง
กับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 8,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

-  ประธานกรรมการ 

-  กรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

 

- -  กรรมการ 

 

30,000 บาท/คน/เดือน 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1 คร้ัง               
คงใหไ้ดรั้บ 30,000 บาท) 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1 คร้ัง               
คงใหไ้ดรั้บ 20,000 บาท) 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั) 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 
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ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการบริหาร 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG 
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 
 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG 

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ
เก่ียวกบั Lufthansa Technik AG 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเก่ียวกบั 
Lufthansa Technik AG 

10,000 บาท/คน/คร้ัง 
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โบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานปี 2560 ดงันั้น บริษทัจึงงดจ่ายโบนสักรรมการ
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

การเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2561 และปี 
2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2561 เท่ากับค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 องคป์ระกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (เดิม) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

30,000 บาท/คน/เดือน 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

30,000 บาท/คน/เดือน 

20,000 บาท/คน/เดือน 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ    

- ประธานกรรมการ 

 

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    
1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 30,000 บาท) 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    
1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 30,000 บาท) 

- กรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    
1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 20,000 บาท) 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    
1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 20,000 บาท) 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั)  

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
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องคป์ระกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (เดิม) 

3.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

    (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

-  ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

-  กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

-  ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

-  กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

5.  ค่าตอบแทนกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

-  ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

-  กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

- ประธาน
กรรมการบริหาร 

-  กรรมการบริหาร 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
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องคป์ระกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (เดิม) 

7.  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik AG 

    (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

- ประธาน
คณะอนุกรรมการ 

-  อนุกรรมการ 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

10,000 บาท/คน/คร้ัง 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

10,000 บาท/คน/คร้ัง 

อน่ึง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท  ประจ าปี  2561 โดยก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,630,000 
บาท และเน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2560 บริษทัจึงงดจ่ายโบนัส
กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2560 นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
จดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจาก  
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
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1.  นายศุภมิตร   เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (ไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 

2.  นางสาววมิลพร  บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 

3.  ดร.เกียรตินิยม   คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) 

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัได้พิจารณาคัดเลือกจากผูส้อบบัญชีซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการ
ด าเนินงานมายังบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่าบริษทั ดีลอยท ์
ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ ง 3 
ท่านดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั 2,550,000 2,550,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ยอ่ย 

1,770,000 1,700,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ    
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สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
4,320,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29. และ ขอ้ 31. เร่ือง คณะกรรมการ 
และเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ก าหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผล
เช่นเดียวกบัการประชุมตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย โดยการประชุมนั้นตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเน่ืองจาก
มีการแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น คณะกรรมการ
บริษทัจึงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั การแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ 29. และขอ้ 31. ให้สอดคลอ้งกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายขา้งตน้ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 29. ดงัน้ี 

จาก 

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ 
จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ี
อ่ืนใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ” 

เป็น 

“ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ 
จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ี
อ่ืนใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ 
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ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย
หน่ึงในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั ทั้งน้ี การประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการ
ประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการ
บนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทุก
คนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจาก
การบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)” 

2. ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31. ดงัน้ี 

จาก 

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นจ านวนไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะเขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว” 

เป็น 

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
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การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า  (45) วนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรค
หน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ี
บังคับไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณี เช่นน้ี  ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตาม
วรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ของขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

ทั้ งน้ี ก าหนดให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บังคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติม
ถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพ่ิมเติม
ขอ้บังคบัของบริษทั 29. และขอ้ 31. เร่ือง คณะกรรมการ และเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียน
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข
และเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสัง่
ของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี 
http://www.nokair.com/investor_relations ด้วยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษัท เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 
99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 
ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัดงัมีรายนามและประวติัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู ้
ถือหุ้นได ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 มายงั
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ชั้น 17 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-627-2748 หรือ 02-627-2678 และเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหบ้ริษทั ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย 
บริษทัจะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และเน่ืองจาก
บริษทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

http://www.nokair.com/investor_relations
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อน่ึง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  
(Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
 ประธานกรรมการ 

 

 


