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        วนัท่ี 9 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2561 ของบริษทัและสาํเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน และกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code 

2. รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ  

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

4. คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดง

ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

6. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

7. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชุม) 

9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

10. สารสนเทศการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

11.   รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้ น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนน

กาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 

หมายเหต ุ  วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ไวใ้น

รายงานประจาํปี 2561 แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น

ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบผลการ

ดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่

ส่งมาด้วย 1 

หมายเหต ุ  วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และได้จัดให้ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทําการ

ตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ทั้ งน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกดั”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 

39 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุน

ประจาํปีส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน 

และบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้งบการเงิน ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน

พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

อน่ึง สรุปสาระสาํคญัของงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการตามงบการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี (ลา้นบาท) 

31 

ธนัวาคม 

2561 

31 

ธนัวาคม 

2560 

31 

ธนัวาคม 

2561 

31 

ธนัวาคม 

2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพยร์วม 14,074.06 14,522.63 10,820.14 11,543.88 

หน้ีสินรวม 17,105.69 13,831.63   11,345.08 9,663.99 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (3,031.63) 691.00 (524.94) 1,879.89 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (8,122.00) (5,339.40) (7,185.33) (4,780.49) 
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รายการตามงบการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี (ลา้นบาท) 

31 

ธนัวาคม 

2561 

31 

ธนัวาคม 

2560 

31 

ธนัวาคม 

2561 

31 

ธนัวาคม 

2560 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รายไดร้วม 19,740.23 20,376.71 13,884.16  14,786.66  

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (3,975.45) (1,899.67) (2,404.84) (1,825.68) 

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,786.76) (1,854.30) (2,404.84) (1,825.68) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,782.57) (1,854.30) (2,404.84) (1,825.68) 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (1.23) (1.63) (1.06) (1.60) 

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (1.23) (1.52) (1.06) (1.50) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา

ด้วย 1 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรกําไรสําหรับผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และขอ้ 45 

กาํหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละหา้ ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรอง

น้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน  

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณางดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย 

อน่ึง ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่

ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความ

เหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ 

อยา่งมีนยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 

จาํนวน 2,404,840,513 บาท จึงส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ได ้เน่ืองจาก มาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดวา่ การจ่ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสม

อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

1. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,404.8) ลา้นบาท (1,825.7) ลา้นบาท 

2.  จาํนวนหุ้นท่ีออกและเสนอ    

ขายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ   

3,108,515,756 หุน้  2,271,999,764 หุน้  

3.  เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

4.  รว ม เป็ น เงิน ปั น ผ ล ทั้ ง ส้ิ น  

(บาท) 

งดจ่าย งดจ่าย 

5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังดการจดัสรร

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน และ

งดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน จาํนวน 2,404,840,513 

บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดไวว้า่ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามเป็น

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุด

กบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

มีจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายววิฒัน ์ ปิยะวโิรจน์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

4. นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม (OBE) ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ

หุน้เสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 แลว้ เห็นวา่กรรมการผูท่ี้

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และสําหรับผูท่ี้จะ

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ (ลาํดบัท่ี 4)  สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 ท่ี

ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ดังนั้ น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นําเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอใหแ้ตง่ตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดมี้การกลัน่กรองแลว้เห็นวา่
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บุคคลทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการขา้งตน้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ งบุคคลดังต่อไปน้ีเป็น

กรรมการของบริษทัฯ 

รายช่ือกรรมการทีไ่ด้รับ

การเสนอช่ือให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ในปี 2561 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้า

ร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ชุดย่อย 

ในปี 2561 

จาํนวนปีที่

ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของ

บริษัทฯ 

นางนลินี งามเศรษฐมาศ - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

17/18  

13/21 

2 ปี 2 เดือน 

นายชวลิต อตัถศาสตร์ - กรรมการ 15/16 - 1 ปี 2 เดือน 

นายววิฒัน์ ปิยะวโิรจน ์ - กรรมการ 3/5 - 7 เดือน 

นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม 

(OBE) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

11/13  

5/5 

11 เดือน 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ ง

กรรมการ จาํนวน 4 ราย แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดงัต่อไปน้ี  

1.  นางนลินี   งามเศรษฐมาศ   ตาํแหน่ง  กรรมการและกรรมการบริหาร 

2.  นายชวลิต   อตัถศาสตร์   ตาํแหน่ง  กรรมการ  

3.  นายววิฒัน์   ปิยะวโิรจน์   ตาํแหน่ง   กรรมการ 

4.  นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม (OBE)  ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการ                                             

      กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ

บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2562 
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ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 กาํหนดว่า 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 

โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจ

กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และนอกจากน้ี 

กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  โดยพิจารณา

กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของ  

บริษทัฯ และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ  ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกับบ ริษัทฯ   ในอุตสาห กรรมประเภทเดียวกัน แล้ว โดยจากการพิจารณ า

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี  2562 เป็นจํานวนไม่เกิน 8,630,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตาํแหน่ง ปี 2561 (เดมิ) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) 

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 

 

 
 

- กรรมการ 

 

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง  

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    

1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 30,000 บาท) 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    

1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 20,000 บาท)   

 

30,000 บาท/คน/คร้ัง  

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    

1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 30,000 บาท) 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่    

1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 20,000 บาท)   
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ตาํแหน่ง ปี 2561 (เดมิ) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) 

2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

- ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

3.  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

    (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

- ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรม การสรรห าแล ะ

กาํหนดค่าตอบแทน 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

- ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

- กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

5.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

- ประธานกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

- ก ร ร ม ก าร กํ ากั บ ดู แ ล

กิจการท่ีดี 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

30,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

20,000  บาท/คน/คร้ัง 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- 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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โบนัสกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานปี 2561 ดังนั้ น บริษัทฯ จึงงดจ่ายโบนัส

กรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

อน่ึง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และ

กรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ประจําปี  2562 โดยกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,630,000 

บาท และเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 2561 บริษทัฯ จึงงดจ่ายโบนสั

กรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2561 นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้

จดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 กาํหนดใหท่ี้

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ทุก

รอบปีบญัชี ทั้งน้ี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได ้

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

ผูส้อบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคน

ใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

1.  ดร. ศุภมิตร   เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (เคยเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 

2.  นางสาววมิลพร  บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 
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3.  ดร. เกียรตินิยม   คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) 

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาคดัเลือกจากผูส้อบบัญชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการ

ดําเนินงานมายังบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่าบริษทั ดีลอยท ์

ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ

เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 

ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ดีลอยท ์

ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ 

ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,550,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจาก

การขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 

2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 2,680,000 2,550,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 1,870,000 1,770,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง ดร. 

ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร 

บุณยษัเฐียร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4067 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4800 แห่ง บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํรอบปีบญัชี 2562 โดยใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ

บริษัทย่อยได้ และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 2562 จาํนวนไม่เกิน 

4,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามขา้งตน้ 
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หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทาง

การเงนิ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล          เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานทัว่ไปของบริษทั จึง

จาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนสํารองเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงขอรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ภายใตว้งเงินกูย้ืมจาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ถือหุ้น 688,505,942 หุ้น หรือร้อยละ  22.14 (ขอ้มูล ณ 15 มีนาคม 

2562) ทาํให้มีฐานะเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”)  และขนาดของรายการเก่ียว

โยงมีมูลค่าเกินกวา่ 20 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นรายการขนาดใหญ่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้  

ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยง

กบับุคคลเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงานทัว่ไปของบริษทัฯ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน

โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั อตัราดอกเบ้ียไม่เกินกว่า อตัราเฉล่ียดอกเบ้ีย

ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บั

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของสถาบนัการเงินในปัจจุบนั และมีความยืดหยุน่ในการบริหารสภาพคล่อง

ทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่มีกรรมการท่ีมีความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง 

ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว  

นอกจากน้ี  บริษัทฯ จัดให้มี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความ

สมเหตุสมผลของรายการต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 และ 

11 

หมายเหตุ                                มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก

เสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 

อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ท่ี http://www.nokair.com/investor_relations ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 

99 ถน น กําแพ งเพ ชร 6 แขวงตลาดบ างเขน  เขตห ลัก ส่ี  ก รุงเท พ ฯ 10210 แผนท่ี สถานท่ี จัดประชุม ปรากฏตาม 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม

และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ

มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายนามและประวติัปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 โดยใชห้นังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนผูถื้อหุ้นได ้และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

มายงับริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ชั้น 17 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้แขวง

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท์ 02-627-2000 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 

จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาคาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง

นาํมาแสดงในวนัประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้ งขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี

รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย 

บริษทัฯ จะเปิดให้ท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 และ

เน่ืองจากบริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบ

อ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  
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อน่ึง บริษัทฯ กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 

(Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

    

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 

ประธานกรรมการ 

 

 

 
 


