ที่ PE013/2560
วันที่ 19 เมษายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งประชุม แกรนด์ บ อลรู ม ชัน้ 4 โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวได้ พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ ดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

426,008,234

100

ไม่เห็นด้ วย

0

-

งดออกเสียง

10,000

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

2.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 22,472,318 หุ้น คิดเป็ น 22,472,318
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 426,018,234 เสียง

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

1

3.

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

436,727,989

99.8343

ไม่เห็นด้ วย

724,500

0.1656

งดออกเสียง

41,500

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

4.

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,948,073 หุ้น คิดเป็ น 33,948,073
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,493,989 เสียง

อนุมัติ ไม่จัด สรรกาไรสาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีทุนสารอง
ตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรั บ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,466,989

99.9965

ไม่เห็นด้ วย

15,000

0.0034

งดออกเสียง

12,000

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย

2

หมายเหตุ

1)
2)

5.

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,948,073 หุ้น คิดเป็ น 33,948,073
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,493,989 เสียง

อนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน
ได้ แก่ (1) นายสมใจนึก เองตระกูล (2) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และ (3) นายมนตรี จาเรี ยง
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ และอนุมตั ิการแต่งตังนายรั
้
ฐพล ภักดีภมู ิ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนนายนิพนธ์ ฮะกีมี ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
5.1

นายสมใจนึก เองตระกูล ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการบริ ษัท
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,033,789

99.9022

ไม่เห็นด้ วย

427,700

0.0977

งดออกเสียง

31,500

-

บัตรเสีย

1,000

-

เห็นด้ วย

5.2

นายอภิ ชาติ จี ระพัน ธุ์ ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
มติท่ ีลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,435,389

99.9954

ไม่เห็นด้ วย

19,700

0.0045

งดออกเสียง

37,900

-

บัตรเสีย

1,000

-

เห็นด้ วย

3

5.3

นายมนตรี จาเรี ยง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,425,389

99.9909

ไม่เห็นด้ วย

39,400

0.0090

งดออกเสียง

28,200

-

บัตรเสีย

1,000

-

เห็นด้ วย

5.4

นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนนายนิพนธ์
ฮะกีมี
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,440,489

99.9940

ไม่เห็นด้ วย

26,000

0.0059

งดออกเสียง

27,500

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

6.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,948,073 หุ้น คิดเป็ น 33,948,073
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,493,989 เสียง

อนุมตั ิการแก้ ไขอานาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการตามข้ อ 5. จากเดิมเป็ น “นายพาที สารสิน นายธีรพล โชติชนาภิบาล นายมนตรี
จาเรี ยง นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว และนายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการสองในหกคนนีล้ งลายมือชื่ อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท ” ด้ ว ย
คะแนนเสียงดังนี ้

4

มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,436,709

99.9965

ไม่เห็นด้ วย

15,000

0.0034

งดออกเสียง

44,300

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

7.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,950,093 หุ้น คิดเป็ น 33,950,093
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,496,009 เสียง

อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ตำแหน่ ง

ค่ ำตอบแทนรำยเดือน

ค่ ำเบีย้ ประชุม

ประธานกรรมการ

30,000 บาท/เดือน

กรรมการ

20,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/ครัง้
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1
ครัง้ คงให้ ได้ รับ 30,000 บาท)
20,000 บาท/คน/ครัง้
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1
ครัง้ คงให้ ได้ รับ 20,000 บาท /คน)

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง้

5

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ ำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

30,000 บาท/ครัง้

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

30,000 บาท/ครัง้

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

30,000 บาท/ครัง้

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

20,000 บาท/คน/ครัง้

6

ค่ ำตอบแทนคณะทำงำนยุทธศำสตร์ และวำงแผนระยะยำว (นอกเหนือจำก
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมคณะทำงำนยุทธศำสตร์
และวำงแผนระยะยำว

ประธานคณะทางาน
ยุทธศาสตร์ และวางแผนระยะยาว

15,000 บาท/ครัง้
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครัง้
คงให้ ได้ รับ 15,000 บาท)
10,000 บาท/คน/ครัง้
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครัง้
คงให้ ได้ รับ 10,000 บาท)

คณะทางาน
ยุทธศาสตร์ และวางแผนระยะยาว

ค่ ำตอบแทนคณะทำงำนศึกษำกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรซ่ อมบำรุ งอำกำศยำน
(นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมคณะทำงำนศึกษำกำร
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรซ่ อมบำรุ ง
อำกำศยำน

ประธานคณะทางานศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการซ่อมบารุงอากาศยาน

15,000 บาท/ครัง้
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครัง้
คงให้ ได้ รับ 15,000 บาท)
10,000 บาท/คน/ครัง้
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครัง้
คงให้ ได้ รับ 10,000 บาท)

คณะทางานศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการซ่อมบารุงอากาศยาน

โบนัสกรรมกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
เนื่องจากบริ ษั ทมีผลขาดทุนจากการด าเนิน งานปี 2559 ดังนัน้ บริ ษัทจึ งงดจ่ายโบนัส
กรรมการสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
และอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรร
เงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุม

435,870,309

99.6284

ไม่เห็นด้ วย

6,400

0.0014

งดออกเสียง

1,619,300

0.3701

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

8.

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะซึง่ มาประชุม

2)

ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,950,093 หุ้น คิดเป็ น 33,950,093
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,496,009 เสียง

อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ 1. นายนิ ติ จึ ง นิ จ นิ รั น ดร์ ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าต เลข
ทะเบียน 3809 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในงบการเงิ นของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ตัง้ แต่ ปี 2557) และ/หรื อ 2. นายศุภ มิ ต ร เตชะมนตรี กุ ล ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต
เลขทะเบียน 3356 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และ/หรื อ
3. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็ นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท เริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และ/หรื อ 4. ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทเริ่ ม
ตังแต่
้ ปี 2559) อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี รายอื่นของ
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทแทนได้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

437,445,409

99.9902

ไม่เห็นด้ วย

42,600

0.0097

งดออกเสียง

8,000

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

9.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,950,093 หุ้น คิดเป็ น 33,950,093
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,496,009 เสียง

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม จ านวน 625,000,000 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 1,406,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

434,326,811

99.2756

ไม่เห็นด้ วย

34,500

0.0078

งดออกเสียง

3,134,700

0.7165

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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2)

10.

ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,950,095 หุ้น คิดเป็ น 33,950,095
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,496,011 เสียง

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1
(NOK-W1) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยไม่คิด
มูลค่า ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

434,329,811

99.9911

ไม่เห็นด้ วย

38,500

0.0088

งดออกเสียง

3,127,700

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

11.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนีม้ ีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,950,095 หุ้น คิดเป็ น 33,950,095
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,496,011 เสียง

อนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ ใหม่ จ ากการเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ไม่ เ กิ น จ านวน
781,250,000 หุ้น โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (NOK-W1) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 625,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทังนี
้ ้
บริ ษัทกาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
(คิดเป็ นจานวนหุ้นที่ใช้ ในการจัดสรรทังสิ
้ ้น 625,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 2.40 บาท และกาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทสาหรั บการ

10

เสนอขายดัง กล่า วในช่ ว งวัน ที่ 16 พฤษภาคม 17 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม
19 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทาการ) โดยบริ ษัทได้ กาหนด
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Record Date) ตามข้ อนี ้ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนใน
รอบแรก บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อ
หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน เกิ นสัด ส่ว นตามสัดส่ว นการถื อหุ้น ในราคาเดี ยวกัน โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ ไม่
มีห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุน เหลือ จากการจัด สรรอี ก หรื อ จนกว่า จะไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น รายใด
ประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
(2)

จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ในจานวนไม่เกิน 156,250,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกควบคู่กบั
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมที่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

434,326,811

99.9911

ไม่เห็นด้ วย

38,500

0.0088

งดออกเสียง

3,130,700

-

0

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
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หมายเหตุ

1)
2)

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จาก
ตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 33,950,095 หุ้น คิดเป็ น 33,950,095
เสียง ทาให้ ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทังหมดจ
้
านวน 437,496,011 เสียง

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไบรอัน เลสลี่ เจฟฟรี่ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายการเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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