PE 5/2014
27 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั การจ่ายเงินปนั ผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สารสนเทศเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั
เรื่อง

ตามทีค่ ณะกรรมการ บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ ได้อนุมตั ใิ นเรื่องสาคัญดังนี้
1. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษทั ซึง่ ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
2. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษัทได้ตงั ้ สารองตามกฎหมาย
ครบแล้ว และอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิในส่วนทีไ่ ด้รบั จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาหรับ
ผลการดาเนินงานครึง่ ปี หลัง (งวด 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2556) ในอัตราหุน้ ละ 0.49 บาท จากจานวนหุน้ ทัง้ หมด
625,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 306,250,000 บาท
ทัง้ นี้ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และวันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 6
พฤษภาคม 2557 ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
3. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญ ชี จ ากัด เป็ น สานัก งานสอบบัญ ชีข องบริษัท ซึ่ง เป็ น สานัก งานสอบบัญ ชีท่ีมีค วามอิสระและมีค วาม
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่ อไปนี้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
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1) นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
2) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
3) นายเพิม่ ศักดิ ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427
และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 จานวนไม่เกิน 1,400,000 บาท
4. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 3 คน คือ
1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ
2) นายพลช หุตะเจริญ
กรรมการอิสระ
3) นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่จานวน 1 ท่าน คือ นาย
สมศักดิ ์ โชติรตั นศิริ ซึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
5. อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,900,000
บาท และโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปนั ผล เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนของ
กรรมการดังกล่าวไม่เปลีย่ นแปลงจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ทีม่ รี ายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
1. คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
60,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษทั
40,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/ครัง้
กรรมการอิสระ
20,000 บาท/ครัง้
3. คณะกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
30,000 บาท/ครัง้
กรรมการสรรหา
20,000 บาท/ครัง้
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โบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปนั ผล
6. อนุ มตั ิการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดาเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทารายการได้มาซี่ง
สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยบริษทั ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องลักษณะ
บริษทั ร่วมทุน โดยบริษทั ร่วมทุนอาจเป็ นบริษทั ทีจ่ ะได้จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในอนาคตหรือเป็ นบริษทั ทีม่ กี ารดาเนิน
ธุรกิจอยู่แล้วในปจั จุบนั อย่างไรก็ดี บริษทั จะพิจารณาเรื่องบริษทั ร่วมทุนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ น
หลัก ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าวจะกระทาผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทจะได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อการเข้าลงทุน โดยเฉพาะ
(“NOK SPV”) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) อนุ มตั ิให้บริษัทเข้าทาสัญญา Joint Venture Agreement ซึ่งจะได้จดั ทาขึน้ ระหว่างบริษัท NOK SPV
SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษทั ทีก่ ลุ่มผูบ้ ริหารของบริษทั จะได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อการเข้าลงทุน
ดังกล่าว (“บริ ษัท ก.”) เพื่อร่วมกันกาหนดลักษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการดาเนิ นธุรกิจ การ
บริห ารงานในบริษัท ร่ ว มทุ น สิท ธิแ ละหน้ า ที่ร ะหว่ า งกัน ผลตอบแทนจากการร่ ว มทุ น รวมถึง การ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั และ SCOOT จะเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุน
คิดเป็ นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ร่วมทุน และ
บริษทั ก.จะเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุนคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ร่วมทุน ทัง้ นี้ บริษทั จะลงทุนในบริษทั ร่วมทุนคิดเป็ นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 ล้านบาท
(เก้าร้อยเจ็ดสิบสีล่ า้ นเก้าแสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุนเบือ้ งต้นในบริษทั ร่วมทุนทัง้ หมดซึง่ เป็ น
เงินทุนทัง้ สิน้ จานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)
2) อนุ มตั กิ ารจัดตัง้ NOK SPV และการเข้าถือหุน้ ร่วมกับกรรมการ/ผูบ้ ริหารเพื่อเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุน
เนื่องด้วยข้อจากัดด้านกฎหมายการเดินอากาศเกีย่ วกับการถือหุน้ ของบริษทั ทีจ่ ะดาเนินการธุรกิจสาย
การบิน บริษทั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดตัง้ บริษทั ย่อย (NOK SPV) เพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษทั จึง
พิจารณาให้นายพาที สารสิน กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็ นผู้ถือหุน้ ใน NOK SPV (ทุนจด
ทะเบียนจานวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ร่วมกับบริษทั โดย
- บริษัท จะเข้าถือหุ้น ใน NOK SPV ในสัด ส่ว นไม่เ กิน ร้อ ยละ 49 (หุ้น สามัญ ) ของหุ้น ที่อ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ NOK SPV (คิดเป็ นจานวนเงินลงทุนไม่เกิน 4.9 ล้านบาท (สีล่ ้านเก้า
แสนบาท) และ
- นายพาที สารสิน จะเข้าถือหุน้ ใน NOK SPV ไม่เกินร้อยละ 50 (หุน้ บุรมิ สิทธิ) ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ NOK SPV (คิดเป็ นจานวนเงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
และ
- ส่วนหุ้นที่เหลือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุรมิ สิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของ NOK SPV (คิดเป็ นจานวนเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)) จะถือโดยบุคคล
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ธรรมดาสัญชาติไทยที่ไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนัน้ รวมทัง้ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายบริษทั และเพื่อให้บริษทั สามารถเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุนได้
3) อนุมตั กิ ารจัดตัง้ และ/หรือ การเข้าซือ้ หุน้ ในบริษทั ร่วมทุนโดย NOK SPV NOK SPV จะดาเนินการจัดตัง้
บริษทั ร่วมทุน และ/หรือ เข้าซือ้ หุน้ และ/หรือ เข้าซือ้ กิจการในบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะไม่เป็ น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยการสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุนเป็ นไปตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในข้อ 1)
ข้างต้น
4) อนุ มตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่ NOK SPV เพื่อให้บริษทั เข้าลงทุนผ่าน NOK SPV ได้ บริษทั จะให้กยู้ มื เงินแก่
NOK SPV เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 970 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
5) อนุ มตั ิการเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้า ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License
Agreement และสัญ ญา Special Prorate Agreement ภายหลัง จากที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ข้า ท าสัญ ญา Joint
Venture Agreement บริษั ท และ/หรือ NOK SPV จะเข้า ท าสัญ ญา Brand License Agreement กับ
SCOOT และบริษทั ร่วมทุน เพื่อให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทั ร่วม
ทุนได้รบั สิทธิในการใช้ช่อื แบรนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆ
ของบริษัท และ SCOOT นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้า ท าสัญ ญา Special Prorate
Agreement กับ SCOOT และ/หรือ บริษทั ร่วมทุน เพื่อกาหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้หรือราคาพิเศษ
จากการจาหน่ ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทัง้ นี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้บริษทั ร่วมทุน โดย
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณารายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจาหน่ าย
ไป”) อาจพิจารณาได้ว่ารายการตาม ข้อ 1) – 3) เข้าข่ายเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
รายการประเภทที่ 2 เนื่องจากมีขนาดรายการรวมกันทัง้ สิน้ เท่ากับร้อยละ 15.5 ซึง่ คานวณตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ ตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในบริษทั ทีด่ าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดข้างต้นอาจ
พิจ ารณาได้ว่ า เป็ น รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ซึ่ง ก าหนดให้บ ริษัท มีห น้ า ที่ต้ อ งจัด ท ารายงานและเปิ ด เผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว ซึง่ พิจารณา
แยกตามรายการได้ดงั นี้
I.

การเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุนซึง่ รวมถึงการเข้าทาสัญญา Joint Venture Agreement ตาม
ข้อ 1) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องด้วยบริษัทจะเข้าทาสัญญา
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II.

III.

IV.

V.

Joint Venture Agreement ร่ ว มกับ NOK SPV และบริษัท ก. ซึ่ง จะมีน ายพาที สารสิน
นายปิ ยะ ยอดมณี และ นายยอดชาย สุทธิธนกูล ทีเ่ ป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ NOK SPV และ/หรือ บริษทั ก.ด้วย ดังนัน้ NOK SPV และบริษทั ก.อาจ
พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงตามนิยามของบุคคลที่เ กี่ยวโยงกัน โดยเมื่อ
คานวณรายการแล้ว มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 เท่ากับ 974.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี ัวตน
สุทธิของบริษทั
การจัดตัง้ NOK SPV และการเข้าถือหุน้ ร่วมกับกรรมการ/ผูบ้ ริหารเพื่อเข้าลงทุนในบริษทั
ร่วมทุน ตามข้อ 2) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากนายพาที สาร
สิน เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงตามนิยามของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ มูลค่าในการ
เข้าทารายการนี้ได้ถูกนาไปคิดรวมกับมูลค่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในข้อ i ข้างต้นนี้แล้ว
การจัดตัง้ และ/หรือ การเข้าซือ้ หุน้ ในบริษทั ร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีทบ่ี ริษทั
พิจารณาเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ และ/หรือ สัญญาอื่นใดเพื่อการเข้าลงทุนในในบริษทั ร่วม
ทุน ตามข้อ 3) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากบริษทั ร่วมทุน และ
บริษทั ก.อาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงตามนิยามของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้ มูลค่าในการเข้าทารายการนี้ได้นาไปคิดรวมกับมูลค่ารายการที่เกีย่ วโยงกันในข้อ i
ข้างต้นนี้แล้ว
การให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV ตามข้อ 4) ข้างต้น เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก
NOK SPV เป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงตามนิ ยามของบุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน โดยเมื่อ ค านวณ
รายการแล้ว มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เท่ า กับ 970 ล้า นบาท (เก้า ร้อ ยเจ็ด สิบล้า นบาท) รวมถึง ดอกเบี้ย ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หรือร้อยละ 27.2 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า
100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
การเข้า ท าสัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ งในการเข้า ลงทุ น ในบริษัท ร่ ว มทุ น รวมถึง สัญ ญา Brand
License Agreement และสัญ ญา Special Prorate Agreement ตามข้อ 5) ข้า งต้น อาจ
เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากอาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ตามนิยามของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ทัง้ นี้ การเข้าทารายการตามข้อ I - IV. ข้างต้น ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีมูลค่า รวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ
27.2 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทาให้
บริษทั ต้องดาเนินการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น
ในการนี้บริษทั จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการด้วยคะแนนเสียงไม่
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น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทัง้ นี้ บริษัทจะได้จดั ให้มีท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น
เกีย่ วกับรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริษั ทหรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็น
เกีย่ วกับความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั และให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
7. อนุมตั กิ ารเข้าทาสัญญาการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน (Cost Apportionment Letter)
8. อนุมตั แิ ต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั
9. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุ ประสงค์ของบริษัทและแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เป็ นดังนี้
“ข้อ 24

ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสือ่ สารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการให้บริการ
การเชื่อ มต่ อ อิน เทอร์เ น็ ต แบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือ เทคโนโลยีใ นการแลกเปลี่ย นข้ อ มูลบน
ภาคพืน้ ดินและอากาศยาน”

อนึ่ง ภายหลังจากการเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าว บริษทั จะมีวตั ถุประสงค์ทงั ้ หมดจานวนรวม 24 ข้อ

10. อนุ ม ัติก าหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2557 ในวัน ที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้อ ง
ประชุมแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต หลักสี่ ดอน
เมือง กรุงเทพฯ 10210 และกาหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2556
วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี
2556 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2556 สาหรับรอบ
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

ระยะเวลาบั ญ ชี ส้ิ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
พิจารณาอนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นสารองตามกฎหมายและอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปนั ผล
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษัทได้ตงั ้ สารองตามกฎหมายครบ
แล้ว และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิในส่วนที่ได้รบั จากการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.49 บาท จาก
จานวนหุน้ ทัง้ หมด 625,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 306,250,000 บาท
ทัง้ นี้ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2557 และวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั
เงินปนั ผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในวัน ที่ 17 มีน าคม 2557 และก าหนดจ่ า ยเงิน ป นั ผลในวัน ที่ 6 พฤษภาคม
2557 ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ และอนุมตั กิ าร
แต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
2. นายพลช หุตะเจริญ
3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
และเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
จานวน 1 คน ได้แก่
นายสมศักดิ ์ โชติรตั นะศิริ
พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
ความเห็น ของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามัญ
พิจารณาอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2557 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,900,000
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บาท และโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปนั ผล เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2557
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
1. คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
60,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษทั
40,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/ครัง้
กรรมการอิสระ
20,000 บาท/ครัง้
3. คณะกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
30,000 บาท/ครัง้
กรรมการสรรหา
20,000 บาท/ครัง้
โบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปนั ผล
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557
จากเดิมนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จนี ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4563 ในนามของ
บริษัท สานัก งาน เอ.เอ็ม .ที. แอสโซซิเ อท จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชีค นใดคนหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1) นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
2) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
3) นายเพิม่ ศักดิ ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427
ผูส้ อบบัญชีในนามของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดย
แต่งตัง้ เพื่อให้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2557 และอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีของบริษทั
ประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น อนุ ม ัติก าร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับการสอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2557 และอนุ มตั คิ ่าสอบ
บัญชีของบริษทั ประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มตั ิการเข้า ลงทุนในบริษัทที่ดาเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด
และการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนและรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารเข้า
ลงทุนในบริษัทที่ดาเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทารายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด

วาระที่ 10

พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริษัท และแก้ไ ขเพิ่ม เติม หนั ง สือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์ในการประกอบ
กิจการของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษทั โดยบริษทั จะ
มีวตั ถุประสงค์ทงั ้ หมดจานวนรวม 24 ข้อ

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. อนุ มตั กิ าหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 (Record
Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไข
เพิม่ เติม) ในวันที่ 17 มีนาคม 2557
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นวลวรรณ ภู่ประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน
ผูม้ อี านาจในการรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ และ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ
บริษทั สายการบิ นนกแอร์ จากัด (มหาชน)

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “NOK”) ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุ มตั ิการเข้าลงทุนในบริษัททีด่ าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยบริษทั ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องบริษทั
ร่วมทุน โดยบริษทั ร่วมทุนอาจเป็ นบริษทั ทีจ่ ะได้จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในอนาคตหรือเป็ นบริษทั ทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจอยู่แล้วในปจั จุบนั
(“บริษทั ร่วมทุน”) อย่างไรก็ดี บริษทั จะพิจารณาเรื่องบริษทั ร่วมทุนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นหลัก โดยจะเป็ นการ
ลงทุนผ่านบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั จะได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว (“NOK SPV”) และให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้เข้าทารายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่ เกี่ยวโยงกัน
ดังต่อไปนี้
1) อนุ มตั ใิ ห้บริษทั จัดตัง้ บริษทั ย่อย (“NOK SPV”) โดยเป็ นการเข้าถือหุน้ ร่วมกันระหว่างบริษทั นายพาที สารสิน ผู้
ถือหุน้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุน้ สามัญ) และ 50 (หุน้ บุรมิ สิทธิ) ของหุน้ ที่
ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ NOK SPV ตามลาดับ ส่วนหุ้นที่เหลือนัน้ (หุ้นบุรมิ สิทธิ) จะถือโดยบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยทีไ่ ม่เป็ นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนัน้ รวมทัง้ ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั โดยพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปนั ผลอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่ อปี หลังจากนัน้ มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทเข้าทา
สัญญา Joint Venture Agreement ซึง่ จะได้จดั ทาขึน้ ระหว่าง บริษทั NOK SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”)
และบริษัท ก. โดย NOK SPV ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุนคิดเป็ น
สัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทร่วมทุน และ SCOOT จะเข้า
ลงทุนในบริษทั ร่วมทุนคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ร่วม
ทุน ทัง้ นี้ในส่วนของบริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ร่วมทุน โดยบริษทั จะลงทุนในบริษทั ร่วมทุนคิดเป็ นเงินลงทุน จานวน 974.9 ล้าน
บาท จากเงินลงทุนเบือ้ งต้นในบริษทั ร่วมทุนทัง้ หมดซึง่ เป็ นเงินทุนทัง้ สิน้ จานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (“รายการ
ที่ 1”)
2) อนุมตั ใิ ห้บริษทั ให้กยู้ มื เงินแก่ NOK SPV เพื่อให้บริษทั เข้าลงทุนผ่าน NOK SPV ได้ บริษทั จะให้กยู้ มื เงินแก่ NOK
SPV เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 970 ล้านบาท (“รายการที่ 2”)
3) อนุ มตั ิการเข้าทาสัญญาที่เกีย่ วข้องในการเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement
และสัญญา Special Prorate Agreement เมื่อบริษัทได้เข้าทาสัญญา Joint Venture Agreement แล้วนัน้ บริษัท
และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทาสัญญา Brand License Agreement กับ SCOOT และบริษทั ร่วมทุน เพื่อให้บริษทั
และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทั ร่วมทุนได้รบั สิทธิในการใช้ช่อื แบรนด์ เครื่องหมายการค้า
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เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT นอกจากนี้ บริษทั และ/หรือ NOK SPV
จะเข้าทาสัญญา Special Prorate Agreement กับ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุน เพื่อกาหนดและตกลงส่วน
แบ่งรายได้หรือราคาพิเศษจากการจาหน่ ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทัง้ นี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้
บริษทั ร่วมทุน โดยคู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป (“รายการที่ 3”)
โดยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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โครงสร้างการเข้าทารายการ
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รายการที่ 1 : รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในบริษทั ร่วมทุน
1) วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั จะเข้าทารายการดังกล่าว ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารให้เข้าทารายการจาก ทีป่ ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2557 ซึง่ กาหนดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557
2) คูก่ รณี ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
2.1 การจัดตัง้ บริษทั ย่อย NOK SPV
คู่สญ
ั ญาทีเ่ ข้าร่วมจัดตัง้ NOK SPV
1. บริษทั
2. นายพาที สารสิน
3. นาย ก.
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
- นายพาที สารสิน เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 4 ของทุนที่ชาระแล้ว นอกจากนี้ยงั เป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั และในขณะเดียวกันก็เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 50 (หุน้ บุรมิ สิทธิ) ของหุน้ ทีอ่ อก
และจ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ของบริษั ท ย่ อ ย NOK SPV ทัง้ นี้ เนื่ อ งด้ ว ยข้อ จ ากัด ด้ า นกฎหมายการ
เดินอากาศเกีย่ วกับการถือหุน้ ของบริษทั ทีจ่ ะดาเนินธุรกิจสายการบิน จาเป็ นต้องมีบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 51
- นาย ก. คือ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีไ่ ม่เป็ นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั คู่สมรส
หรือ บุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะของกรรมการ พนัก งาน หรือ ลูก จ้า งนัน้ รวมทัง้ ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั
2.2 การเข้าทาสัญญา Joint Venture Agreement
คู่สญ
ั ญา Joint Venture Agreement

1. SCOOT
2. NOK SPV
3. บริษทั ก.

ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
- SCOOT ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั
- NOK SPV เป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุน้ โดยบริษทั และนายพาที สารสิน ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49
(หุ้น สามัญ ) และ 50 (หุ้น บุ ริม สิท ธิ) ของหุ้น ที่อ อกและจ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของ NOK SPV
ตามล าดับ ส่ ว นหุ้น ที่เ หลือ นั น้ (หุ้น บุ ริม สิท ธิ) จะถือ โดยบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติไ ทยที่ไ ม่ เ ป็ น
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ
พนักงาน หรือลูกจ้างนัน้ รวมทัง้ ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เพื่อให้บริษทั สามารถเข้าลงทุน
ในบริษัทร่วมทุนได้ ทัง้ นี้ เนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับ การถือหุน้
ของบริษทั ทีจ่ ะดาเนินการธุรกิจสายการบิน
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-

บริษัท ก.เป็ นบริษัทที่นายพาที สารสิน นายปิ ยะ ยอดมณี นายยอดชาย สุทธิธนกูล ซึ่งเป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร ของบริษทั และนายรนนท์ มินทะขิน จะเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน บริษทั ก.
(ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 25 25 และ 25 ตามลาดับของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้ทงั ้ หมดของ
บริษทั ก.) ทัง้ นี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะดาเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ
ของบริษทั ร่วมทุนได้
 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ บนบริษทั ก.
ชื่อ – สกุล
1. นายพาที สารสิน

2. นายปิ ยะ ยอดมณี

3. นายยอดชาย สุทธิธนกูล

4. นายรนนท์ มินทะขิน

NOK
ผูถ้ อื หุน้ สัดส่วนร้อยละ 4 กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(ผูบ้ ริหารตามคานิยามของ
สานักงาน ก.ล.ต.)
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(ผูบ้ ริหารตามคานิยามของ
สานักงาน ก.ล.ต.)
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการพาณิชย์
(ผูบ้ ริหารตามคานิยามของ
สานักงาน ก.ล.ต.)
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารจัดการ
รายได้และฝา่ ยวางแผน (พนักงาน
ของบริษทั )

ร่วมลงทุน
ผูถ้ อื หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25

ผูถ้ อื หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25

ผูถ้ อื หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25

ผูถ้ อื หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25

3) ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั จัดตัง้ บริษทั
ย่อย NOK SPV โดยเป็ นการถือหุน้ ร่วมกันระหว่างบริษทั กับนายพาที สารสิน ผูถ้ อื หุน้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ในสัดส่วนการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 49 (หุน้ สามัญ) และ 50 (หุน้ บุรมิ สิทธิ) ส่วนหุน้ ทีเ่ หลือนัน้ (หุน้
บุรมิ สิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีไ่ ม่เป็ นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง รวมทัง้ ไม่ใช่บุคคลที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั การเข้าร่วมจัดตัง้ บริษทั ย่อย NOK SPV ดังกล่าวมีการกาหนดผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้
บุรมิ สิทธิ ในรูปแบบเงินปนั ผลในอัตราคงทีไ่ ม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อให้ NOK SPV เข้าร่วมลงทุนโดยการ
จัดตัง้ และ/หรือ เข้าซื้อหุ้น /กิจการ ในบริษัทร่วมทุนซึ่งจะดาเนินธุรกิจ สายการบินราคาประหยัด สาหรับ
เส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศ โดยการเข้าร่ วมลงทุนดังกล่าว เป็ นการทา
สัญญา Joint Venture Agreement ระหว่าง บริษัท NOK SPV SCOOT และบริษัท ก. เพื่อร่วมกันกาหนด
ลักษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการดาเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทั ร่วมทุน สิทธิและหน้าทีร่ ะหว่างกัน
ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท และ
SCOOT จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็ นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นทีอ่ อกและจาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษทั ร่วมทุน และบริษทั ก.จะเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั จะดาเนินการลงทุนในบริษทั ร่วมทุนผ่านบริษทั ย่อย NOK SPV เป็ นจานวน
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เงินลงทุนทัง้ สิ้น 974.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุนจดทะเบียนใน NOK SPV 4.9 ล้านบาท และเงินให้กู้ยมื
จานวน 970 ล้านบาท ทัง้ นี้ ประมาณการเงินลงทุนเบือ้ งต้นในบริษทั ร่วมทุนจานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ทัง้ นี้ เงินลงทุนทัง้ สิ้นของบริษัท จานวน 974.9 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการประมาณร้อยละ 15.5 ของ
สินทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มีจานวน 6,271.7 ล้านบาท จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาร่ วมทุน (Joint Venture Agreement)
คู่สญ
ั ญา

 SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”)
 บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“นกแอร์”)
 NOK SPV (“NOK SPV”)

การประกอบธุรกิจของบริษทั
ร่วมทุน

ทุนของบริษทั

คณะกรรมการ

 บริษทั ก. (“บริษทั ก.”)
บริษัทร่วมทุนจะประกอบธุรกิจสายการบิน โดยใช้ฝงู บินลาตัวกว้าง (Wide Body)
โดยในเบื้องต้นจะให้บริการสาหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยาน
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่าอากาศยานอื่นๆ ในประเทศไทย
และธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 คู่สญ
ั ญาตกลงที่จะลงทุนร่วมกันในบริษัทร่วมทุน มีทุนของบริษัทจานวน 2
พันล้านบาท โดยจะส่งใช้เงินค่าหุน้ เป็ นคราวๆ เมื่อถึงเวลาตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
 ในที่สุดแล้ว อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทร่วมทุน อาจมีมูลค่าโครงการจานวน 3
พันล้านบาท
 การถื อ หุ้ น ของ SCOOT, NOK SPV และ บริษั ท ก.จะมีส ัด ส่ ว น 49:49:2
(ตามลาดับ)
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 7 คน: 3 คนได้รบั การเสนอชื่อจาก SCOOT,
3 คนได้รบั การเสนอชื่อ NOK SPV และ 1 คนได้รบั การเสนอชื่อจาก บริษทั ก.

การออกหุน้ ใหม่

 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิก่อนในการซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่หรือหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ร่วมทุน
 ผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ นอกเหนือจากผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ละสิทธิซอ้ื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ละสิทธิซอ้ื หุน้ นัน้ หุน้ ทีไ่ ม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดจองซือ้ อาจถูกรับซือ้ โดยผูถ้ อื
หุน้ คนใดก็ได้

การโอนหุน้

 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ คนใดประสงค์จะโอนหุน้ ของตนบางส่วนหรือทัง้ หมด ผูถ้ อื หุน้
นัน้ จะต้องเสนอขายหุน้ ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หุน้ คนอื่นก่อน
 เว้นแต่สญ
ั ญาจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น หากไม่ได้รบั ความยินยอมจากคู่สญ
ั ญาทุก
ฝ่าย คู่สญ
ั ญาไม่อาจโอนหุน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาห้ามโอน
ซึง่ มีกาหนด 5 ปี
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การเลิกสัญญา

กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ

สัญญาฉบับนี้มผี ลบังคับใช้โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา
ตามข้อกาหนดของสัญญาฉบับนี้หรือเมื่อผู้ถือหุ้นทุกคนตกลงกันเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้เลิกสัญญา
เว้นแต่ในเรื่องข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ อันเกีย่ วเนื่องกับการกากับดูแล
กิจการหรือการบริหารบริษัท ซึ่งใช้บงั คับตามกฎหมายไทย สัญญาฉบับนี้ให้ใช้
บังคับและตีความตามกฎหมายอังกฤษ

4) ลักษณะของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
บริษทั ร่วมทุนจาก Joint Venture Agreement ซึง่ จะดาเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดสาหรับเส้นทางบิน
ระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศด้วยเครื่องบินแบบ Wide Body
ข้อมูลเบือ้ งต้นของ
บริษทั ร่วมทุนมีดงั นี้
 เงินลงทุนเบือ้ งต้น
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 คณะกรรมการ

 สัดส่วนการถือหุน้

SCOOT
3 คน
NOK SPV
3 คน
บริษทั ก.
1 คน
- NOK SPV เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 49
- SCOOT ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆและมิได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
บริษทั ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 49
- บริษท
ั ก.เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 2

5) มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
บริษทั จะลงทุนในบริษทั ร่วมทุนคิดเป็ นเงินลงทุน 974.9 ล้านบาท แบ่งเป็ นทุนจดทะเบียนใน NOK SPV
จานวน 4.9 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนของ NOK SPV จานวน 10 ล้านบาท) และเงินให้กยู้ มื จานวน 970 ล้าน
บาท ซึง่ เงินลงทุนจานวนดังกล่าวสะท้อนสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ร่วมทุน โดยบริษทั ร่วมทุนมีเงิน
ลงทุนเบือ้ งต้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ การเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวมีผลให้บริษทั และ/หรือ NOK
SPV ต้องเข้าทาสัญญา Brand License Agreement และ สัญญา Special Prorate Agreement ซึง่ สัญญา
ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษทั ร่วมทุนเริม่ ดาเนินงาน และสัญญา Cost Apportionment Letter

6) การคานวณขนาดรายการ
การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไป มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั

ข้อมูลทางการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หัก หนี้สนิ รวม
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
มูลค่าสิง่ ตอบแทน
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
รายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
เกณฑ์การคานวณขนาดรายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคานวณ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก บริษทั ร่วมทุน
ยังไม่เริม่ ดาเนินการ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก บริษทั ร่วมทุน
ยังไม่เริม่ ดาเนินการ
974.9 ล้านบาท / 6,271.7 ล้านบาท
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่มกี ารออก
หุน้ เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

เกณฑ์สูงสุด

6,271.7
(54.1)
(1,728.2)
4,489.4
1,065.9
49
ขนาดรายการ
N/A
N/A
ร้อยละ 15.5
N/A
ร้อยละ 15.5

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
คานวณจาก มูลค่าสิง่ ตอบแทน 974.9 ล้านบาท หารด้วย สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั จานวน 4,489.4
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.7 ของ สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มีขนาด
ของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ จึงต้องนาเสนอขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือ
หุน้ ก่อนเข้าทาสัญญา
7) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
การที่บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทาสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกับ SCOOT และบริษทั
ก. เป็ นการเปิ ดกว้างทางด้านโอกาสความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยบริษทั ร่วมทุนจะดาเนินธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดสาหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศในภูมภิ าคด้วยเครื่องบิน
แบบ Wide Body ทัง้ นี้ การเริม่ ดาเนินธุรกิจในเส้นทางบินใหม่เป็ นการเพิม่ โอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัท
อีกทัง้ การร่วมทุนกันกับ SCOOT มีประโยชน์แก่บริษทั ในแง่ทบ่ี ริษทั สามารถดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการบินระหว่างประเทศได้ดว้ ยความรวดเร็ว โดยอาศัยประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ (Know How) จาก
SCOOT ทาให้สามารถลงทุนด้วยต้นทุนต่า และเป็ นไปด้วยความรวดเร็วในการเริม่ ดาเนินธุรกิจ
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9) แหล่งเงิ นทุน
บริษทั จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษทั โดยดาเนินการลงทุนผ่านบริษทั
ย่อย NOK SPV ในลักษณะเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
10) เงื่อนไขการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันครัง้ นี้ จะสาเร็จก็ต่อเมื่อ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นของบริษ้ทประจาปี 2557 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุ มตั ริ ายการ โดยทัง้ นี้ การอนุ มตั ิ
รายการข้างต้น ต้องอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสทิ ธิลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย และ/หรือกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันจานวน 3 ท่านไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเพื่อ อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการนี้ มี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและยังประโยชน์สงู สุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะ
ยาวให้แก่บริษัท ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการเข้าลงทุนในบริษัทที่
ดาเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนและ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และให้นาวาระนี้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่เข้าร่วมประชุม และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่
1. นายพาที สารสิน
2. นายปิ ยะ ยอดมณี
3. นายยอดชาย สุทธิธนกูล
12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริ ษทั ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี

รายการที่ 2 : การให้ก้ยู ืมเงิ นแก่ NOK SPV
1) วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั จะเข้าทารายการดังกล่าว ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารให้เข้าทารายการจาก ทีป่ ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2557 ซึง่ กาหนดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557
2) คูก่ รณี ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
ผูใ้ ห้กู้
บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
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ผูก้ ู้

บริษทั ย่อย NOK SPV

ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน

NOK SPV เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โดยมีนายพาที สารสิน
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 4 ของบริษทั และเป็ น
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ด้วย เข้าร่วมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 (หุน้ บุรมิ สิทธิ) บนบริษทั ย่อย NOK SPV

3) ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
รายละเอียดเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีดงั ต่อไปนี้
ประเภทรายการ :
รายการเกีย่ วโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินให้กยู้ มื :
จานวนไม่เกิน 970 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ :
อัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากประจ าระยะเวลา 1 ปี เ ฉลี่ย ของธนาคารไทย
พาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย + 0.5% ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เท่ากับ 2.1% + 0.5%
ระยะเวลาการกูย้ มื :
10 ปี
การชาระดอกเบีย้ :
รายปี
การชาระคืนเงินต้น :
ปี ท่ี 10 เต็มจานวน
หลักประกัน :
ไม่มี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บริษทั เข้าลงทุน จัดตัง้ และ/หรือ เข้าซือ้ และ/หรือ เข้าซือ้ กิจการ
บริษทั ร่วมทุนโดยผ่านบริษทั ย่อย NOK SPV
4) การคานวณขนาดรายการ
คานวณจาก เงินให้กยู้ มื จานวน 970 ล้านบาท และดอกเบีย้ ตลอดอายุสญ
ั ญา 252.2 ล้านบาท (970 X 2.6% X
10) หารด้วยสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั จานวน 4,489.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.2 ของสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ จึงต้องนาเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเข้าทาสัญญา
5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
วงเงินให้กแู้ ก่ NOK SPV จานวน 970 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาระยะเวลา 1 ปี
เฉลีย่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย + 0.5% ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 2.1% +
0.5% เป็ นการให้ NOK SPV กู้เพื่อนาไปลงทุนจัดตัง้ และ/หรือเข้าซื้อกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน
โดยมีลกั ษณะเงินกู้ วงเงินสินเชื่อระยะยาวและไม่มหี ลักประกัน มี อายุสญ
ั ญา 10 ปี จากการคานวณขนาด
รายการในหัวข้อที่ 4 มูลค่ารายการร้อยละ 27.2 ของสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ทีค่ านวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
7) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
ไม่มี
8) แหล่งเงิ นทุน
บริษทั จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษทั ในการให้บริษทั ย่อย NOK SPV
กูย้ มื เพื่อเข้าร่วมจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน
9) เงื่อนไขการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันครัง้ นี้ จะสาเร็จก็ต่อเมื่อ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่
จะจัดขึน้ ในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุ มตั ิรายการ โดยทัง้ นี้ การอนุ มตั ิรายการข้างต้น ต้องอนุ มตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
จ านวน 1 ท่ า นไม่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม และไม่ มีสิท ธิอ อกเสีย งในที่ป ระชุ ม เพื่อ อนุ ม ัติก ารเข้า ท ารายการนี้ มี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและยังประโยชน์สงู สุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะ
ยาวให้แก่บริษทั ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การให้เงินกูย้ มื เงินแก่บริษทั
ย่อย NOK SPV เพื่อให้บริษัทย่อยดาเนินการเข้าร่วมจัดตัง้ และ/หรือ เข้าซื้อหุน้ และ/หรือ กิจการในบริษทั
ร่วมทุน และให้นาวาระนี้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้แก่
1. นายพาที สารสิน
11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริ ษทั ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
รายการที่ 3 : อนุมตั ิ ให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV เข้าทาสัญญา Brand License Agreement กับ SCOOT และ
บริษทั ร่วมทุน และอนุมตั ิ ให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV เข้าทาสัญญา Special Prorate Agreement กับ SCOOT
และบริษทั ร่วมทุน
1) วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
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บริษทั จะเข้าทารายการดังกล่าว ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารให้เข้าทารายการจาก ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2557 ซึง่ กาหนดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557
2) คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
1.1 สัญญา Brand License Agreement
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา :
บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT
ผูร้ บั สัญญา :
บริษทั ร่วมทุน
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน :
 NOK SPV เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โดยบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49
 บริษทั ร่วมทุน เป็ นบริษทั ทีร่ ่วมกันจัดตัง้ และ/หรือ เข้าซือ้ หุน้ โดย SCOOT NOK SPV และบริษทั
ก. ในสัดส่วนร้อยละ 49:49:2 เพื่อดาเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในเส้นทางบินระหว่าง
ประเทศ
 SCOOT ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั
1.2 สัญญา Special Prorate Agreement
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา :
บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT
ผูร้ บั สัญญา :
บริษทั ร่วมทุน
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน :
 NOK SPV เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โดยบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49
 บริษทั ร่วมทุน เป็ นบริษทั ทีร่ ่วมกันจัดตัง้ และ/หรือ เข้าซือ้ หุน้ และ/หรือ กิจการโดย SCOOT NOK
SPV และบริษัท ก.ในสัดส่วนร้อยละ49 : 49 : 2 เพื่อดาเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดใน
เส้นทางบินระหว่างประเทศ
 SCOOT ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั
3) ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
1.1 สัญญา Brand License Agreement
สัญญา Brand License Agreement จัดทาขึน้ เพื่อให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/
หรือบริษทั ร่วมทุนได้รบั สิทธิการใช้ช่อื แบรนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ
เครื่องหมายใดๆของบริษทั และ SCOOT เป็ นการทาสัญญาระหว่าง บริษทั และ/หรือ NOK SPV กับ
SCOOT และบริษทั ร่วมทุน ภายหลังจากทีบ่ ริษทั และ/หรือ NOK SPV ได้เข้าทาสัญญา Joint Venture
Agreement เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ในเบือ้ งต้นอัตราค่าใช้บริการตามสัญญาคิดเป็ นร้อยละ 0.5 ของกาไร
ก่อนภาษี
1.2 สัญญา Special Prorate Agreement
สัญญา Special Prorate Agreement จัดทาขึน้ ระหว่าง บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT
และ/หรือ บริษทั ร่วมทุนเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญา สามารถกาหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้หรือราคาพิเศษจากการ
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จ าหน่ า ยบัตรโดยสารเครื่องบิน ทัง้ นี้ เพื่อ สร้า งและขยายเครือ ข่า ยการบิน ให้แก่ บริษัทร่ วมทุ น โดย
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการ
สัญญา Brand License Agreement :
อัตราค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของกาไรก่อนภาษี
สัญญา Special Prorate Agreement :
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
ขนาดของรายการ
ไม่สามารถคานวณขนาดรายการได้ เนื่องจากสัญญาทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษทั ร่วมทุนเริม่
ดาเนินงานแล้ว
5) ผลประโยชน์ที่บริษทั คาดว่าจะได้รบั
การเข้าทาสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ซึง่ เป็ นสัญญาที่
เกีย่ วข้องในการเข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุน เพื่อให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ
บริษทั ร่วมทุน ได้รบั สิทธิในการใช้ช่อื แบรนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมาย
ใดๆ ของบริษทั และ SCOOT นอกจากนี้ ยังทาให้ SCOOT และ/หรือ บริษทั ร่วมทุน สามารถกาหนดและตก
ลงส่วนแบ่งรายได้ หรือราคาพิเศษจากการจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบิน
ให้บริษทั ร่วมทุน
6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
7) เงื่อนไขการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันครัง้ นี้ จะสาเร็จก็ต่อเมื่อ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่
จะจัดขึน้ ในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ริ ายการ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบในร่างสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ทัง้ นี้ การอนุมตั ริ ายการข้างต้น ต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย และ/หรือกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันจานวน 3 ท่านไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเพื่ออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการนี้ มี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและยังประโยชน์สงู สุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะ
ยาวให้แก่บริษัท ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการเข้าทาสัญญา Brand
License Agreement และ สัญญา Special Prorate Agreement เพื่อให้บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวสามารถดาเนิน
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ธุรกิจได้ภายหลังมีการจัดตัง้ และ/หรือ การเข้าซือ้ หุน้ และ/หรือ กิจการ และให้นาวาระนี้เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่เข้าร่วมประชุม และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่
1. นายพาที สารสิน
2. นายปิ ยะ ยอดมณี
3. นายยอดชาย สุทธิธนกูล
9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริ ษทั ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี

ทัง้ นี้ การเข้าลงทุนในบริษทั ทีด่ าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดรายการที่ 1 ข้างต้น
พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน และมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 15.5
ซึ่งคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า
“ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไป”)
นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในบริษทั ทีด่ าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดรายการที่ 2
ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อคานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันทัง้ หมดรวมกัน
ตามงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 27.2 ของมูลค่า
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ซึง่ มากกว่า 100 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกีย่ วโยงกัน”) ทัง้ นี้ การเข้าทารายการที่ 1 และ รายการ
ที่ 2 ข้างต้น ซึง่ เป็ นรายการที่เกีย่ วโยงกัน มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 27.2 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั
ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไป รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวมีมลู ค่าเท่ากับร้อย
ละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษัทมีหน้าที่จดั ทารายงานและเปิ ดเผยรายการตามสารสนเทศตาม
บัญชี 1 ท้ายประกาศในประกาศได้มาหรือจาหน่ายไป สาหรับรายการที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามูลค่ารายการ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ก่อนการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีห น้าที่ต้องจัดทา
รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด และจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น สาหรับ
รายการที่ 2 และ 3 ในการนี้บริษทั จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเข้าทารายการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ บริษทั จะได้จดั ให้มที ป่ี รึกษาการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกีย่ วกับรายการดังกล่าว
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ว่ามีความสมเหตุ สมผล และเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัท รวมถึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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