ที่ PE011/2559
วันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ
สรุปได้ ดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

297,284,073

99.9996

ไม่เห็นด้ วย

1,000

0.0003

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

2.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2558
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

296,690,595

99.8996

ไม่เห็นด้ วย

298,000

0.1003

งดออกเสียง

571,900

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว และ
งดการจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

297,521,095

100

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

41,100

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

5. อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ จ ะต้ องออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ จ านวน 3 คน ได้ แก่
(1) นายโชคชัย ปั ญญายงค์ (2) นายพิมล ศรี วิกรม์ และ (3) นายพาที สารสิน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตังนายธี
้
รพล โชติ ชนาภิบาล เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนนายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ ซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
5.1

นายโชคชัย ปั ญญายงค์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

297,473,695

99.9873

ไม่เห็นด้ วย

37,500

0.0126

งดออกเสียง

52,000

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
5.2

นายพิมล ศรี วิกรม์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

293,236,595

98.5695

ไม่เห็นด้ วย

4,255,600

1.4304

งดออกเสียง

71,000

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย

5.3

นายพาที สารสิน ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

297,385,584

99.9574

ไม่เห็นด้ วย

126,611

0.0425

งดออกเสียง

51,000

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
5.4

นายธีรพล โชติชนาภิบาล ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

297,428,395

100

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

134,800

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย

และอนุมตั ิการแก้ ไขอานาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทของกรรมการจากเดิมเป็ น “นายพาที สารสิน
นายนิพนธ์ ฮะกีมี นายมนตรี จาเรี ยง นายโชคชัย ปั ญญายงค์ นายจรัมพร โชติกเสถียร นายณรงค์ชยั
ว่องธนะวิโมกษ์ และนายธี รพล โชติชนาภิบาล กรรมการสองในเจ็ ดคนนีล้ งลายมือชื่ อ ร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท” ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

297,543,195

100

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

20,000

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ
6.

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บ การอนุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษั ท ประจาปี 2559 เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ตำแหน่ ง

ค่ ำตอบแทนรำยเดือน

ประธานกรรมการ

60,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำร
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัท)
ตำแหน่ ง

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ ำตอบแทน
30,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ ำเบีย้ ประชุ มกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (นอกเหนื อจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (นอกเหนือจำกค่ ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท)
ตำแหน่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุมกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

20,000 บาท/คน/ครัง้

โบนัสกรรมกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2558
เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานปี 2558 ดังนัน้ บริ ษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2558
และอนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จัดสรรเงิ นจานวน
ดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุม

297,411,695

99.9490

ไม่เห็นด้ วย

51,500

0.0173

งดออกเสียง

100,000

0.0336

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม

7.

อนุมตั ิการแต่งตังแต่
้ งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท 1. นายนิติ
จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท
มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557) และ/หรื อ 2. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท เริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และ/หรื อ
3. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และ/หรื อ 4. ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

297,362,558

99.9322

ไม่เห็นด้ วย

201,637

0.0677

งดออกเสียง

1,000

-

-

-

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รั บมอบ
ฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภูป่ ระเสริ ฐ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายการเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

