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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือก 

เป็นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563  

 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั บริษัท สายการบิน

นกแอร์ จํากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายช่ือบคุคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็น

กรรมการลว่งหน้า  สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยบริษัท ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

2. หลักเกณฑ์ 

2.1 คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็น

กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท เป็นการลว่งหน้าได้นัน้ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 5 ของ

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทฯ 

2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 เดือน และต้องถือ

หุ้นจนถึงวนัท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

2.2 เอกสารหลกัฐานท่ีต้องจดัสง่ให้กบับริษัทฯ พร้อมกบัแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ

แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2.2.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนงัสอืรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (broker) หรือจาก

บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กรณีเป็นสาํเนาให้ลงนามเพ่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.2.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สาํเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง กรณี

มีการเปลีย่นแปลงคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ 

- กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน

และลงลายมือช่ือในแบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ/

หรือแบบเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้
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ถือหุ้นแตล่ะรายให้ครบถ้วน ในการนีใ้ห้กรอกช่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นทกุรายมอบหมายให้เป็น

ตวัแทนผู้ รับการติดต่อ 1 ช่ือ และให้ถือว่าการท่ีบริษัทติดต่อกบัผู้ ได้รับมอบหมายดงักล่าว

เป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้ มี

อํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล พร้อม

ทัง้ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเป็นวาระการประชมุ โดย

กรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น”  พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอยา่ง

ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา หรือเพ่ืออนมุตัิแล้วแต่

กรณี  

3.2 เพ่ือให้การดาํเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็น

วาระการประชมุ 

1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกลา่วอ้างของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึ

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

3) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับ

มติสนบัสนนุด้วยเสยีงท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยงั

ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

4) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แล้วเห็นว่า ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลท่ี

สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

5) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่

เพียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 



หน้า 3/4 

 

7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจําหรือเป็นอํานาจบริหารจดัการของคณะกรรมการเว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด

ความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

8) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

9) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้

ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

10) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความท่ีไม่ตรงความเป็นจริง หรือ

มีข้อความคลมุเครือ 

11) เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
 

 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, กฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

4.2 เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  ซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

4.3 มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่บริษัท  

4.4 ไมค่วรดํารงตําแหนง่คณะกรรมการบริษัทหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 

 

5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ

บริษัท 

 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2  ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือรายช่ือบคุคลต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์  จํากดั (มหาชน)  โดยอาจส่งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการท่ี e-mail address ฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ์ท่ี nok_ir@nokair.com ก่อนสง่ต้นฉบบัตอ่คณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน โดยให้สง่ถึงบริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 7 มกราคม 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้ ตามท่ีอยูด่งันี ้ 
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ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 3 อาคารรรัจนาการ ชัน้ 17     

ถนนสาธรใต้ แขวงยานาวา 

เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 

 

6 การดาํเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเร่ืองและรายชื่อบุคคลจากผู้ถอืหุ้น 

6.1 การเสนอระเบียวาระการประชมุ 

คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีจะนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  

โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งใน

หนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และในกรณีเร่ืองท่ีไม่

ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการพร้อมเหตผุลให้ผู้ ถือ

หุ้นท่ีเสนอวาระการประชมุทราบ และแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบอีกครัง้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563

ตอ่ไป 

 

6.2 การเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือรับคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ กลัน่กรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายช่ือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจรุายช่ือเป็นบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทจะระบใุนหนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับรายช่ือบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่ง

หนงัสอืแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบอีกครัง้ในการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2563 ตอ่ไป  

 

 

 

 


