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24 มีนาคม 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

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

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 

2.  รายงานประจ าปี งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม           

(CD- ROM)  

  3.  ขอ้มูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งเขา้ใหม่ 

4.  ขอ้มูลของกรรมการซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

5.   รายละเอียดของหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขาย 

6.  รายละเอียดร่างวตัถุประสงคท่ี์เสนอขอแกไ้ขเพ่ิมเติม 

7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) ส่วนหนงัสือ 

มอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้ง

ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ผูถื้อหุ้นสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

บริษทัท่ี www.nokair.com/ir 

  8.   ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

  9.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

10. ค  าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนั 

ประชุม 

 11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

 12.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 

  13.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุม 

 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2558 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 7:00 น.) ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 



หนา้  2/78 
 

วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ  

   หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ท่ีไดจ้ดัส่ง

ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2557 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม   

ผูถื้อหุน้รับรองรายงานดงักล่าว  

 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 

2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมในคร้ังน้ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2557 

 

หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ี

แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 ภายใตห้ัวขอ้งบการเงิน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 โดยงบ

แสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของบริษทั และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดย

สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการตามงบการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที่  

(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพยร์วม  6,569.0 5,937.1 6,271.6 

หน้ีสินรวม 2,219.6 2,098.8 1,728.2 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 4,349.4 3,838.3 4,543.4 

รายไดร้วม 12,312.9 12,295.6 11,314.7 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (666.2) (410.8) 1,099.4 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (665.8) (410.5) 1,066.1 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัใหญ่ 

(471.7) (410.5) 1,066.1 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.75) (0.66) 1.88 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 เป็นส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 44 และ ขอ้ 45 การจ่ายเงินปันผลของ

บริษทัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัตอ้งจดัสรรก าไร

สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน  

(1) ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบบัญชีวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงว ันท่ี 31 

ธนัวาคม 2557  บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 410.5 ลา้นบาท บริษทัจึงตอ้งงด

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

(2) เน่ืองจากบริษทัไดมี้การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

จึงไม่มีการเสนอขอใหจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในการประชุมคร้ัง

น้ีอีก  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เน่ืองจากบริษทัไดต้ั้งส ารองครบถว้นตาม
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กฎหมายแลว้ และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมี

ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน  

 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

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 อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดงัน้ี 

1. นายอภิพร ภาษวธัน์   กรรมการ 

2. เรืออากาศเอกมนตรี  จ าเรียง   กรรมการ 

3. เรืออากาศโทสุรพล  อิศรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการ/กรรมการสรรหา 

     และก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายผดุงเดช  อินทรลกัษณ์     กรรมการอิสระ/กรรมการ 

ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 แลว้เห็นว่า

บุคคลทั้ ง 3 ท่าน คือ 1) เรืออากาศเอกมนตรี จ าเรียง 2) เรืออากาศโทสุรพล  อิศรางกูร ณ 
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อยธุยา และ  3) นายผดุงเดช  อินทรลกัษณ์ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาแต่งตั้งใหก้รรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระ

หน่ึง พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนายวสิิฐ  

ตนัติสุนทร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน นายอภิพร ภาษวธัน์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ี

ออกจากต าเหน่งตามวาระ  

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้

ใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ในการน้ี กรรมการของบริษทัจะมีจ านวนทั้งหมด 12 ท่าน 

ทั้ งน้ี กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการเขา้ใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของ

บริษัทแล้ว  และเน่ืองจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) อีกทั้ งมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท 

สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้ 

 

รายละเอียดเก่ียวกับประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทั การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ของกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และบุคคลท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 และ

รายละเอียดของกรรมการเขา้ใหม่ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ตามล าดบั 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ต าแหน่งอีก

วาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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1. เรืออากาศเอกมนตรี  จ าเรียง   กรรมการ 

2. เรืออากาศโทสุรพล  อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ/กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายผดุงเดช  อินทรลกัษณ์   กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 และแต่งตั้งนายวิสิฐ ตนัติสุนทร เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนายอภิพร ภาษวธัน์ โดยนายวิสิฐ 

ตนัติสุนทร จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้

ใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ใน

การน้ี กรรมการของบริษทัจะมีจ านวนทั้งหมด 12 ท่าน 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาของบริษทัได้

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียด

ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียง

กบับริษทั โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และเน่ืองจาก

บริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2557 บริษทัจึงงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับ

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ทั้ งน้ี อตัราค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมของ
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กรรมการประจ าปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2557 หากทว่า จ านวนเงินค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2558 สูงกวา่ปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทั   60,000  บาท/เดือน 

กรรมการบริษทั    40,000  บาท/เดือน 

ค่าเบีย้ประชุมนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดอืน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการสรรหาฯ    20,000 บาท/คร้ัง 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   20,000 บาท/คร้ัง 

โบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน บริษทัจึงงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผล

การด าเนินงานประจ าปี 2557  
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 โดยก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

7,680,000 บาท และเน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2557 บริษทัจึงงด

จ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ทั้ งน้ี อตัราค่าตอบแทนราย

เดือนและเบ้ียประชุมของกรรมการประจ าปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2557 หากทวา่ 

จ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติมอีก 1 ชุดยอ่ย นอกจากน้ี ให้น าเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใต้

วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมายเหตุ :   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2558 และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จ ากดั ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีมีความอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 

โดยเสนอให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809  และ/หรือ 

2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ 

3. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3427 
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ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช 

โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอ่ืนของ

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี ผูส้อบ

บญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 

ทั้ งน้ี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 

จ านวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 ของบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 

600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 จ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 2,500,000 บาท 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมาท่ีเป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

13.64  

นอกจากน้ี ในปี 2557  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติม

ให้แก่ผูส้อบบัญชีจ านวน 600,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษทัย่อย ซ่ึงก่อตั้งในปี 

2557 ภายหลงัได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 แลว้ ดังนั้นให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนจ านวนดงักล่าวแก่ผูส้อบ

บญัชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับการสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2558 และอนุมติัค่าสอบ

บญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 จ านวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558

ของบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 จ านวน

ทั้งส้ินไม่เกิน 2,500,000 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้สัตยาบนั

การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมแก่ผูส้อบบญัชีดงักล่าว 
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หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองจากบริษทัตอ้งการเงินลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษทั ดังนั้น บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งขออนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ตามมาตรา 145 พระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 

35 (2) (ช) ทั้งน้ี รายละเอียดของหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

ให้บริษทัท าการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท หรือในสกุล

เงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า ในวนัท่ีออกหุ้นกู ้เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ

ของบริษทัฯ และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน เป็นผูก้  าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้งให้มี

อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆ 

ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ

บริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัในปัจจุบัน 

บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดย
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เพ่ิมวตัถุประสงคใ์หม่อีก 19 ขอ้ รวมเป็น 43 ขอ้ ทั้งน้ี รายละเอียดร่างวตัถุประสงคท่ี์เสนอ

ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เร่ือง

วตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี ภายหลงัจากการแกไ้ขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงค์ของบริษทั โดยเพ่ิมวตัถุประสงคใ์หม่อีก 19 ขอ้ บริษทัจะมีวตัถุประสงค์

จ านวน 43 ขอ้ 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

  อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของ

บริษทั www.nokair.com/ir ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัพฤหัสบดีท่ี   

9 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี

รังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 13 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้

ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ง

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.   ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการ

รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้

กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

นักลงทุนสัมพนัธ์ ชั้น 17 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์

โทรศพัท ์02 627 2748 หรือ 02 627 2678 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้

ถึงบริษทั ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 
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  ทั้งน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั หมวด

ท่ี 6 เร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 

  เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและ

เรียบร้อย บริษทัจะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 7:00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องประชุม        

แกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล 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 าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 

(Record Date) ในวนัท่ี 16  มีนาคม 2558 และวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
                                 (นายสมใจนึก  เองตระกลู) 
                       ประธานกรรมการ 
                     บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 


