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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพ่ือรับคัดเลือก 
เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 
1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท สายการบนิ

นกแอร์ จ ากัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็น

กรรมการล่วงหน้า  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยบริษัท ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

2. หลักเกณฑ์ 

2.1 คุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็น

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้นัน้ ต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี ้

2.1.1 เป็นผู้ ถื อหุ้นคนห น่ึงห รือหล ายคน ซ่ึ งถือหุ้นแล ะมีสิ ทธิ ออกเสียงนับรวม กันได้ ไม่น้อยกว่ า  

113,599,988.20 หุ้น (ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ)  

2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือ

หุ้นจนถึงวันท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

2.2 เอกสารหลักฐานท่ีต้องจัดส่งให้กับบริษัทฯ พร้อมกับแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือจาก

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีเป็นส าเนาให้ลงนามเพื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตัว ข้าราชการ หรือใบขับข่ีหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างชาติ) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง กรณี

มีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล 

- กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน

และลงลายมือช่ือในแบบขอเสนอเ ร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และ /

หรือแบบเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้
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ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนีใ้ห้กรอกช่ือผู้ ถือหุ้นซ่ึงผู้ ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็น

ตัวแทนผู้ รับการติดต่อ 1 ช่ือ และให้ถือว่าการท่ีบริษัทติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายดังกล่าว

เป็นการติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทุกราย 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้ มี

อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว ข้าราชการ หรือใบขับ ข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ียังไม่หมดอายุของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล พร้อม

ทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม โดย

กรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น”  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องอยา่ง

ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเ ร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่

กรณี  

3.2 เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็น
วาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

เหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกลา่ว 

2) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการได้ 

3) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับ

มติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยัง

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

4) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แล้วเห็นว่า ไม่มีความจ า เป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลท่ี

สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

5) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่

เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
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7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจ าหรือเป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

8) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

9) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้

ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครัง้ 

10) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความท่ีไม่ตรงความเป็นจริง หรือ

มีข้อความคลุมเครือ 

11) เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

4 การเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
 

 คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท  

4.1 มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด, พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

4.2 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  ซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

4.3 มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัท  

4.4 ไม่ควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน 

 
5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท 
 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2  ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรือรายช่ือบุคคลต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอราย ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท สายการบนินกแอร์  จ ากัด (มหาชน)  โดยอาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการท่ี e-mail address ฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์ท่ี nok_ir@nokair.com ก่อนส่งต้นฉบบัต่อคณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัพร้อมลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลักฐาน โดยให้ส่งถึงบริษัทภายในวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณาระเบยีบ

วาระการประชุมได้ ตามท่ีอยู่ดังนี ้ 
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 3 อาคารรรัจนาการ ชัน้ 17     
ถนนสาธรใต้ แขวงยานาวา 
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 
 

6 การด าเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเร่ืองและรายช่ือบุคคลจากผู้ถือหุ้น 

6.1 การเสนอระเบยีวาระการประชุม 
คณะกรรมการจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  

โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  และในกรณีเร่ืองท่ีไม่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ ถือ
หุ้นท่ีเสนอวาระการประชุมทราบ และแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบอีกครัง้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ต่อไป 

 
6.2 การเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการ  

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายช่ือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายช่ือเป็นบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับรายช่ือบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่ง

หนังสือแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบอีกครัง้ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2561 ต่อไป  
 

 

 

 


