ที่ PQ011/2563
27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปั นผล รายการที่เกี่ยวโยงกันและการกําหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 ของบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มี

การประชุม เมื่ อ วัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ อ งประชุม ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งมติที่ประชุมที่สาํ คัญ ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

2.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่ออนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ผ ลประกอบการขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม จํ า นวน
1,591,116,512 บาท

3.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จํานวน 4 ราย ได้ แก่
1. นายประเสริ ฐ

บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

2. พล.อ.อ. ดร. นพพร

จันทวานิช

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

3. นายอภิชาติ

จีระพันธุ์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

4. นางจิราพร

เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ / ประธานรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดต่าตอบแทน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ ทัง้ 4 ท่าน ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ น

ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ล ั ก ษณ ะต้ องห้ ามตาม
พระราชบัญ ญัติบริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
และสําหรับผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระก็เป็ นผู้ที่จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่ มี
รายละเอียดเท่ากับข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ งเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2563 แต่ งตัง้
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป
อีกวาระหนึง่
4.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563 เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 6,560,000 บาท ซึง่
ค่าตอบแทนรวมตํ่ากว่าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1
ค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
ตําแหน่ ง

ปี 2562 (เดิม)

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

- ประธานกรรมการ

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

- กรรมการ

20,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
- ประธานกรรมการ

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

ตําแหน่ ง
- กรรมการ

ปี 2562 (เดิม)

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

20,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน

(หากเดือนใดประชุมมากกว่า
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า
1 ครัง้ คงให้ ได้ รับ 20,000 บาท) 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับ 20,000 บาท)
2. ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)
- ป ระธาน ก รรม ก าร
ตรวจสอบ

30,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง้

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

3. ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
(นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)
- ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

30,000 บาท/คน/ครัง้

- ก ร ร ม ก า ร ส รร ห า แ ล ะ
กําหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ครัง้

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

4. ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)
- ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง

30,000 บาท/คน/ครัง้

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

ตําแหน่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ปี 2562 (เดิม)

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

20,000 บาท/คน/ครัง้

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

5. ค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)
- ประธานกรรมการกํ า กั บ
ดูแลกิจการที่ดี

30,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี

20,000 บาท/คน/ครัง้

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

6. ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)
- ประธานกรรมการบริ หาร

30,000 บาท/คน/ครัง้

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

- กรรมการบริ หาร

20,000 บาท/คน/ครัง้

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

นอกจากนี ้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอํานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2
โบนัสกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
เนื่ องจากบริ ษั ทฯ มี ผลขาดทุนจากการดําเนิน งานในปี 2562 ดังนัน้ บริ ษั ท ฯ จึ งงดจ่ายโบนัส
กรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562

5.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ดร. ศุภมิตร
เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรื อ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ/หรื อ ดร. เกียรตินิยม คุณติสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4800 แห่ง บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจํา
รอบปี บญ
ั ชี 2563 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ
ผู้สอบบัญ ชีแต่ละรายดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และไม่ได้ ให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาแก่
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวพบว่าไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่
เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ การเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563
ดังกล่าว ได้ ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

6.

มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน ภายใต้ วงเงิน
กู้ยืมจํานวน 3,000 ล้ านบาท กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทําให้ มีฐานะ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ และทําให้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) ขนาดของรายการเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ นรายการขนาด
ใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
6.1
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทํารายการ
ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 หลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.2

6.3

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ก้ ู
: นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
ความสัมพันธ์
: - เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ จํานวน 764,048,542
หุ้ น (ร้ อยละ 24.579 ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท) (ข้ อมูล ณ 21 มกราคม 2563)
- เป็ นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(นายณัฐพล จุฬางกูร และ นายทวีฉตั ร จุฬางกูร)
- เป็ นญาติสนิทของกรรมการบริ ษัท
(นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร)
ผู้ก้ ู
: บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
วงเงินกู้ยืม
: 3,000 ล้ านบาท สามารถทยอยเบิกถอนตามความจําเป็ นโดย
ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินโดย ตัว๋ สัญญาใช้ เงินมีอายุคราวละไม่เกิน
180 วัน
อัตราดอกเบี ้ย : ไม่เกิ น กว่า อัตราเฉลี่ยดอกเบีย้ ลูกค้ ารายใหญ่ ชัน้ ดี ประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) บวก ร้ อยละ 1 ต่อปี (โดยอัตรา
เฉลี่ ย ดอกเบี ย้ ลู ก ค้ ารายใหญ่ ชั น้ ดี ประเภทเงิ น กู้ แบบมี
ระยะเวลา เป็ นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชัน้ ดี
ประเภทเงิ นกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั อัตราเฉลี่ยดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ ชนั ้ ดี ประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับร้ อยละ 5.925
ระยะเวลากู้ยืม : ขยายระยะเวลาการกู้ยืมจากเดิม ไม่เกิ น 12 เดือน ไปเป็ นไม่
เกิน 48 เดือน

6.4

การชําระดอกเบี ้ย
และเงินต้ น
: ชําระคืนเมื่อครบกําหนดของตัว๋ สัญญาใช้ เงินแต่ละฉบับ
หลักประกัน
: บริ ษัทฯ ไม่ได้ วางหลักประกันให้ กบั ผู้ให้ ก้ ู
วัตถุประสงค์ การทํารายการ
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานทัว่ ไปของบริ ษัทรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกัน

6.5

มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
จํานวนเงินกู้ยืม (บาท)

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละ)

วันที่เริ่ มต้ น

วันที่สิ ้นสุด

กู้ยืมเงินคราวละ
(วัน)

ดอกเบี ้ยจ่าย (บาท)

150,000,000

6

10 ก.ย. 2562

11 ธ.ค. 2562

92

2,268,493

400,000,000

6

18 ก.ย. 2562

18 ธ.ค. 2562

91

4,637,260

310,000,000

6

25 ก.ย. 2562

25 ธ.ค. 2562

91

1,495,890

100,000,000

6

25 ก.ย. 2562

25 ธ.ค. 2562

92

1,512,329

100,000,000

6

2 ต.ค. 2562

2 ม.ค. 2563

94

1,545,205

100,000,000

6

4 ต.ค. 2562

6 ม.ค. 2563

94

1,545,205

100,000,000

6

11 ต.ค. 2562

13 ม.ค. 2563

92

1,512,329

100,000,000

6

30 ต.ค. 2562

30 ม.ค. 2563

92

907,397

60,000,000

6

30 ต.ค. 2562

30 ม.ค. 2563

92

3,024,658

200,000,000

6

12 พ.ย. 2562

12 ก.พ. 2563

92

4,536,986

300,000,000

6

13 พ.ย. 2562

13 ก.พ. 2563

92

4,536,986

300,000,000

6

26 พ.ย. 2562

26 ก.พ. 2563

92

2,268,493

150,000,000

6

26 พ.ย. 2562

26 ก.พ. 2563

92

2,268,493

150,000,000

6

29 พ.ย. 2562

28 ก.พ.2563

91

2,243,836

150,000,000

6

11 ธ.ค. 2562

11 มี.ค. 2563

91

2,243,836

400,000,000

6

18 ธ.ค. 2562

18 มี.ค. 2563

91

5,983,562

จํานวนเงินกู้ยืม (บาท)

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละ)

วันที่เริ่ มต้ น

วันที่สิ ้นสุด

กู้ยืมเงินคราวละ
(วัน)

ดอกเบี ้ยจ่าย (บาท)

310,000,000

6

25 ธ.ค. 2562

25 มี.ค. 2563

91

4,637,260

100,000,000

6

25 ธ.ค. 2562

25 มี.ค. 2563

91

1,495,890

100,000,000

6

2 ม.ค. 2563

02 เม.ย. 2563

91

1,495,890

200,000,000

6

3 ม.ค. 2563

03 เม.ย. 2563

91

2,991,781

100,000,000

6

6 ม.ค. 2563

07 เม.ย. 2563

92

1,512,329

100,000,000

6

13 ม.ค. 2563

16 เม.ย. 2563

94

1,545,205

100,000,000

6

30 ม.ค. 2563

30 เม.ย. 2563

91

1,495,890

60,000,000

6

30 ม.ค. 2563

30 เม.ย. 2563

91

897,534

200,000,000

6

12 ก.พ. 2563

12 พ.ค. 2563

90

2,958,904

300,000,000

6

13 ก.พ. 2563

13 พ.ค. 2563

90

4,438,356

300,000,000

5.75

26 ก.พ. 2563

26 พ.ค. 2563

90

4,438,356

150,000,000

5.75

26 ก.พ. 2563

26 พ.ค. 2563

90

2,219,178

ดอกเบี ้ยรวม

62,051,504

6.5.1 รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทํารายการซึง่ เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
จํานวนเงินกู้ยืม (บาท)

อัตราเฉลี่ยดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั้
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา บวกร้ อยละ 1
(ร้ อยละ)

กู้ยืมเงินคราวละ
(วัน)

ดอกเบี ้ยจ่าย (บาท)

3,000,000,000

6.925

180

102,452,055

3,000,000,000

6.925

180

102,452,055

3,000,000,000

6.925

180

102,452,055

3,000,000,000

6.925

180

102,452,055

3,000,000,000

6.925

180

102,452,055

3,000,000,000

6.925

180

102,452,055
614,712,330

6.5.2 ขนาดรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
ขนาดรายการ :
ประมาณการดอกเบี ้ยจ่ายที่จะเกิดขึ ้นภายใน 1 ปี เท่ากับ 204,904,110 บาท
ประมาณการดอกเบี ้ยจ่ายที่จะเกิดขึ ้นภายใน 2 ปี เท่ากับ 409,808,220 บาท
ประมาณการดอกเบี ้ยจ่ายที่จะเกิดขึ ้นภายใน 3 ปี เท่ากับ 614,712,330 บาท
6.5.3 ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงรวมทังหมด
้
ขนาดรายการ :

มูลค่ารวมของรายการทังหมดเท่
้
ากับ 676,763,834 บาท

6.6

ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของของบุ ค คลที่ เกี่ยวโยงกัน ในการตกลง๐เข้ าทํา
รายการในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ เงื่อนไขประกาศเรื่ องรายการเกี่ยวโยง
กันแล้ ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่เกินกว่า 20 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการ
เข้ าทํารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้น ที่ มี ส่วนได้ เสีย นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจัด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

6.7

กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และเป็ นกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ไม่ได้ เข้ าร่วม
การประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

6.8

เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่ อสิทธิของผู้ถอื หุ้น
ไม่มี

6.9

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรให้ ก้ ู ยื ม เงิ น จาก นางหทัย รั ต น์ จุ ฬ างกู ร เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินงานทัว่ ไปของบริ ษัทรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับอัตราดอกเบี ้ย
อ้ างอิงของสถาบันการเงินในปั จจุบนั และมีความยืดหยุ่นในการบริ หารสภาพคล่องทางการเงินและ
การเบิกใช้ เงินตามแผนการใช้ เงิน

6.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยไม่มีกรรมการที่ มี
ความเห็นแตกต่าง หรื องดออกเสียง
7.

มีมติอนุมตั ิการกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และกําหนดวัน
กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เข้ าร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2563 (Record Date) โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
(ก)

กํ า หนดวัน ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2563 ในวัน ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ จูปิ เตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกํ าแพงเพชร 6 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 และมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอํานาจในการ
พิจารณาแก้ ไขวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่ บริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ

(ข)

กําหนดวันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record
Date) ในวัน ที่ 13 มี น าคม 2563 และมอบหมายให้ ป ระธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารมี อํ า นาจในการ
พิ จ ารณาแก้ ไขวัน กํ าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ เข้ า ร่ วมประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ าปี 2563
(Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิ จารณาประโยชน์ และผลกระทบที่ มี ต่อ บริ ษั ท ฯ เป็ น
สําคัญ

(ค)

กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกํ าไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานของบริ ษั ทฯ สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและกํ าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ประจํ าปี
2563
วาระที่ 8 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเข้ า ทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ บุค คลเกี่ ย วโยง กรณี รับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-วุฒิภมู ิ จุฬางกูร(นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

