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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือก 
เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

 
1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั บริษัท สายการบิน

นกแอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลือกเป็น

กรรมการลว่งหน้า  ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยบริษัท ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

2. หลักเกณฑ์ 

2.1 คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็น

กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท เป็นการลว่งหน้าได้นัน้ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 5 ของ

จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทฯ 

2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 เดือน และต้องถือ

หุ้นจนถึงวนัท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

2.2 เอกสารหลกัฐานที่ต้องจดัสง่ให้กบับริษัทฯ พร้อมกบัแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2.2.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (broker) หรือจาก

บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กรณีเป็นส าเนาให้ลงนามเพื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง กรณี

มีการเปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ 

- กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน

และลงลายมือช่ือในแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  และ/

หรือแบบเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้
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ถือหุ้นแตล่ะรายให้ครบถ้วน ในการนีใ้ห้กรอกช่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นทกุรายมอบหมายให้เป็น

ตวัแทนผู้ รับการติดต่อ 1 ช่ือ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกบัผู้ ได้รับมอบหมายดงักล่าว

เป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้ มี

อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อม

ทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุ โดย

กรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น”  พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอยา่ง

ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนมุตัิแล้วแต่

กรณี  

3.2 เพ่ือให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็น
วาระการประชมุ 

1) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกลา่วอ้างของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึ

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

3) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับ

มติสนบัสนนุด้วยเสยีงที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงั

ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และเร่ืองอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่

สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

5) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่

เพียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
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7) เร่ืองที่เป็นงานประจ าหรือเป็นอ านาจบริหารจดัการของคณะกรรมการเว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิด

ความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

8) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

9) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้

ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

10) เร่ืองที่เสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความที่ไม่ตรงความเป็นจริง หรือ

มีข้อความคลมุเครือ 

11) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
 

 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด , พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, กฏหมายอื่นที่เก่ียวข้องและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

4.2 เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ  ซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

4.3 มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่บริษัท  

4.4 ไมค่วรด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

 
5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ

บริษัท 
 

  ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2  ต้องจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือรายช่ือบคุคลต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์  จ ากดั (มหาชน)  โดยอาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail address ฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ์ที่ nok_ir@nokair.com ก่อนสง่ต้นฉบบัตอ่คณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน โดยให้สง่ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้ ตามที่อยูด่งันี ้ 
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ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 3 อาคารรรัจนาการ ชัน้ 17     
ถนนสาธรใต้ แขวงยานาวา 
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 
 

6 การด าเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเร่ืองและรายชื่อบุคคลจากผู้ถอืหุ้น 

6.1 การเสนอระเบียวาระการประชมุ 
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  

โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งใน
หนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และในกรณีเร่ืองที่ไม่
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการพร้อมเหตผุลให้ผู้ ถือ
หุ้นท่ีเสนอวาระการประชมุทราบ และแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบอีกครัง้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ตอ่ไป 

 
6.2 การเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ กลัน่กรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายช่ือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจรุายช่ือเป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทจะระบใุนหนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับรายช่ือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่ง

หนงัสอืแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบอีกครัง้ในการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตอ่ไป  
 

 

 

 


