
 
 
 

 

 

  19 กนัยายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย      1. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตอ่แผนการเพิ่มทนุของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั  

2.  ข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

3.  ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวนัประชมุ 

4.  ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะ
มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศ        
ที่แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

6.  ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

7.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 

8.  แผนที่สถานที่จดัประชมุ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการ วาระพิเศษครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
ในวันที่  4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่  99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่  กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2  อนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ ต จ ากัด และการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  การอนุมัติวงเงินกู้ ยืมให้แก่  บริษัท นกมั่งคั่ง จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) จ านวน             
490 ล้านบาท และการอนมุตัิการเข้าลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั โดย 
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั จะน าเงินที่กู้ยืมจากบริษัทเข้าลงทนุเพิ่มเติมโดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน
บริษัท สายการบินนกสกู๊ ต จ ากัด ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาร่วมทุน ระหว่าง        
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) Scoot Pte. Ltd. บริษัท นกมั่งคั่ง จ ากัด และ 
บริษัท เพื่อนน า้มิตร จ ากัด ที่บริษัทได้ลงนามไว้ และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมี



 

  

มูลค่าการลงทุน ทัง้หมดจะเท่ากับ 490 ล้านบาท โดยรายการดงักล่าวถือเป็นการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ   
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มาจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2561 มีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทา่กบัร้อยละ 7.88 
ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศได้มาจ าหน่ายไป
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี บริษัทขอชีแ้จงข้อมลูโดยสรุป กรณีที่บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั มีการลงทนุ
เพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ดงันี ้ 

1.  วนั/ เดือน/ ปีที่ท ารายการ 

 ขึน้อยูก่บัการเรียกช าระเพิ่มทนุของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 

2. เง่ือนไขการช าระเงินและแหลง่ที่มาของเงินทนุ 

 การกู้ ยืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน บุคคลทัว่ไป บุคคลที่เก่ียวโยง และหรือจากเงิน    

ที่ได้มาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษัท 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ที่ป รึกษาทางการเงิน              

ให้ความเห็นตอ่แผนการเพิ่มทนุของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั วา่การเพิ่มทนุของ

บริษัท สายการบินนกสกู๊ ต จ ากัด  จะช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัท ในการขยาย       

ธุรกิจการบินราคาประหยดัมากขึน้ด้วยการเพิ่มจ านวนรอบการบิน และขยายเส้นทาง

การให้บริการซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางที่เป็นจุดเช่ือมต่อ (Connectivity) ท าให้สามารถ

ขยายต้นทางและปลายทางให้กับบริษัทได้  และส่งผลให้บริษัท สายการบินนกสกู๊ ต 

จ ากัด สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากและมีอัตราการ

ขยายตวัของผู้ โดยสารที่ต้องการใช้บริการในการเดินทาง คาดว่าเมื่อเพิ่มทนุส าเร็จและ

ด าเนินการปรับเพิ่มจ านวนฝงูบินและปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารตามแผนงานของ

ฝ่ายบริหาร บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั จะมีโอกาสที่จะพลกิฟืน้ผลการด าเนินงาน

ให้กลบัมาเป็นบวก และมีโอกาสขยายการเติบโตของรายได้และสร้างผลก าไรได้อย่าง

ยัง่ยืน ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าแผนการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด  

มีความเหมาะสม 



 

  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อแผนการเพิ่มทุนของบริษัท 
สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน   
บริษัท สายการบินนกสกู๊ ต จ ากัด และการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ        
บริษัทจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
http://www.nokair.com/investor_relations ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญ        
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์      
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 แผนที่สถานที่จัดประชุม   
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง   
ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน   ผู้
ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มายงั
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้          
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท์ 02-627-2748 หรือ 02-627-2678 และเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัท ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้อง
น ามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2  

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 07.00 น. ของวันประชุม ณ            
ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ 

http://www.nokair.com/investor_relations


 

  

กรุงเทพฯ 10210 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้
ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7 มาแสดงในวนัประชุม
พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 

อนึ่ง บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ้งที่ 1/2561  
(Record Date) ในวนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 

 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 


