
 
 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 หน้า 1/36 

 

  14 มกราคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย      1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

2.  สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

3.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

4.  ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงใน
วนัประชมุ 

5.  ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

6.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบ
ฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

7.  ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

8.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 

9.  แผนที่สถานที่จดัประชมุ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

โดยหนังสือฉบับนี ้บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ในวันที่  22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่
บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่ม
ทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ลดภาระหนีส้ิน ปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยาย
เส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และจะสง่ผลให้
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
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รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นที่เพิ่ม ปรากฏในแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน  
908,799,918 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,499,249,882 บาท แบง่ออกเป็น 2,499,249,882 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวน 3,408,049,800 บาท แบ่งออกเป็น 3,408,049,800 
หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 908,799,918 หุ้น มลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering)  

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 908,799,918 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในวาระที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดงัต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 3,408,049,800 บาท (สามพันสี่ร้อยแปดล้านสี่หมื่น
เก้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 3,408,049,800 หุ้น (สามพันสี่ร้อยแปดล้านสี่หมื่น
เก้าพนัแปดร้อยหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
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โดยแยกออกเป็น: 

 หุ้นสามญั 3,408,049,800 หุ้น (สามพันสี่ร้อยแปดล้านสี่หมื่น
เก้าพนัแปดร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ          -          หุ้น  (ไมม่ี)” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 อนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 908,799,918 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในวาระที่ 2 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 908,799,918 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท โดยก าหนดอตัราสว่นในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ 2.5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และไม่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) 
เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่เพียงพอส าหรับการรองรับการปรับสิทธิที่อาจจะ
เกิดขึน้ 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรก บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสดัสว่นตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการ
จดัสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป  

ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นและสง่ผลให้ผู้ ถือ
หุ้ นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึง
หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมีหน้าที่ต้องท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
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(รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) เว้นแต่  
ผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามประกาศ
เก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิการพิจารณาไมจ่ดัสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จอง
ซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือ
หุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
(Record Date) ในวนัที่ 4 มกราคม 2562 โดยการก าหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ยงัไม่มี
ความแนน่อน เนื่องจากต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือ
รับรองของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไข
เพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และสง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัคู่สญัญา 
และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
ติดต่อ การจดัการและการยื่นค าขออนญุาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย  การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่
เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค าและข้อมูลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การพิจารณาก าหนด และ/หรือ 
แก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียว
หรือเป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้และได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว (2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ บริษัท ไอร่า แอดไว- 
เซอร่ี จ ากัด เพื่อจัดท าแผนงานการเพิ่มทุน และจัดท าข้อมูลเอกสารต่างๆที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน 
และแตง่ตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนการรับจองหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 
(3) ลงนามในค าขออนญุาตตา่งๆ ค าขอผ่อนผนัตา่งๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน รวมถึงการจดัการและการยื่นค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อน
ผนัต่างๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการด าเนินการอื่นใด
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อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จการ รวมทัง้ให้มีอ านาจ
ในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเก่ียวกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ จ านวน 908,799,918 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละราย ถืออยู่  (Rights Offering) และให้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรองของ
บริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน  
ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
http://www.nokair.com/investor_relations ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัองัคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจปิูเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 
99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  สว่นผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และ
มีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย 6 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 มายงับริษัท สายการบินนกแอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 เบอร์โทรศพัท์ 02-627-2000 หรือ 02-627-2678 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรด
สง่เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 18 มกราคม 2562 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามา
แสดงในวันประชุม ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4 รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย 
บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่ เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 และเนื่องจาก
บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ้งที่  1/2562  
(Record Date) ในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 

 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 

 


