PE 008/2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั งดจ่ายเงินปนั ผล ออกหุน้ กู้ แก้ไขวัตถุประสงค์ และกาหนดวันประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

ร่างวัตถุประสงค์ทเ่ี สนอขอแก้ไขเพิม่ เติม

ตามทีค่ ณะกรรมการ บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มมี ติในการประชุม คณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมติทส่ี าคัญซึง่ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

2.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ ดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทได้ตงั ้ สารองตาม
กฎหมายครบแล้ว และงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557 เนื่องจาก
บริษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน

3.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีท่มี ี ความอิสระและมี
ความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1)
2)
3)

นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
นายเพิม่ ศักดิ ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427

ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชย
ยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตคนอื่นของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ

ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนได้ และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ของ
บริษทั จานวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ของบริษทั ย่อย จานวนไม่เกิน 600,000
บาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,500,000 บาท
นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนเพิม่ เติมให้แก่ผสู้ อบ
บัญชีจานวน 600,000 บาท เป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งก่อตัง้ ในปี 2557 ภายหลังได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 แล้ว ดังนัน้ ให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้สตั ยาบันการ
จ่ายค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวแก่ผสู้ อบบัญชี
4.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่ งตัง้ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่จ ะต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 มีดงั นี้
1)
2)
3)
4)

นายอภิพร ภาษวัธน์
นายมนตรี จาเรียง
นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 แล้วเห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่าน คือ 1) นายมนตรี จาเรียง 2) นายสุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 3) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้
คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายวิสฐิ ตันติสุนทร เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระแทน นายอภิพร ภาษวัธน์ ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่จานวน 1
ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ในการนี้ กรรมการของบริษทั
จะมีจานวนทัง้ หมด 12 ท่าน
5.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 โดย
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 7,680,000 บาท และเนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2557 บริษัทจึงงดจ่าย

โบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุม
ของกรรมการประจาปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 หากทว่า จานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื่องจากบริษทั มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติมอีก
1 ชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
1.

คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

60,000 บาท/เดือน
40,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมนอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดือน
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3.

คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

4.

30,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

30,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

30,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

โบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557
เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน บริษทั จึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2557

นอกจากนี้ อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ภายใต้วงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
6.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน :

เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษทั

ประเภท

:

หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย
สิท ธิ ชนิ ด ทยอยคืน เงิน ต้ น หรือ คืน เงิน ต้ น ครัง้ เดีย วเมื่อ ครบ
กาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้
กู้ หรือเป็ นหุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้ ๆ

จานวน

:

มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุล
เงินอื่นในอัตราทีเ่ ทียบเท่า ในวันทีอ่ อกหุน้ กู้

การเสนอขาย

:

เสนอขายภายในประเทศต่ อประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอขายใน
กรณีจากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนประเภทสถาบัน และ/
หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ทงั ้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอ
ขายในครัง้ เดียว หรือหลายครัง้ ก็ได้

อัตราดอกเบีย้

:

ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้ ๆ

อายุ
เงื่อนไขอื่นๆ

:
:

ไม่เกิน 5 ปี ในการออกแต่ละครัง้
ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กู้ท่ี
จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าทีต่ ราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตรา
ดอกเบี้ย การแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ าย และ/หรือผู้รบั ประกันจาหน่ าย
การแต่งตัง้ ผู้แทนผูถ้ อื หุน้ กู้/นายทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กู้ วิธกี ารออกและ
เสนอขาย วิธกี ารจัดสรร วิธกี ารไถ่ถอน และรายละเอียดการเสนอ
ขาย และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ ในอานาจ
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ

และมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้ าที่สายการเงิน เป็ น ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดใน
แต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มอี านาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ ให้สาเร็จและเป็ นไป
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
7.

อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ในปจั จุบนั และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเพิม่ วัตถุประสงค์ใหม่อกี 19 ข้อ รวมเป็ น 43 ข้อ
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจในการแก้ไข เพิม่ เติม
เปลีย่ นแปลงถ้อยคา ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กบั กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์

8.

อนุมตั กิ าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม
แกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต หลักสี่ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 และกาหนดวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี
2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จดั เผยแพร่
สาเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ข องบริษัท ฯ (www.nokair.com) และได้จดั ส่งให้ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2557
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล : บริษัท ได้จ ัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของบริษัท
ประจาปี 2557 เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2557

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
รายการตามงบการเงิ น

(ล้านบาท)
31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

สินทรัพย์รวม

6,569.0

5,937.1

6,271.6

หนี้สนิ รวม

2,219.6

2,098.8

1,728.2

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

4,349.4

3,838.3

4,543.4

รายได้รวม

12,312.9

12,295.6

11,314.7

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(666.2)

(410.8)

1,099.4

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(665.8)

(410.5)

1,066.1

กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของ
บริษทั ใหญ่

(471.7)

(410.5)

1,066.1

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้

(0.75)

(0.66)

1.88

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน
ปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ
44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ต้องจ่ายจากเงินกาไร และต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
(1)

สาหรับผลการดาเนินงานในรอบบัญชีวนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 410.5 ล้านบาท บริษทั จึงต้อง
งดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557

(2)

เนื่องจากบริษัทได้มกี ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วน
แล้ว จึงไม่มีการเสนอขอให้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในการ
ประชุมครัง้ นี้อกี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับ รอบระยะเวลา
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษทั ได้ตงั ้ สารองตามกฎหมายครบแล้ว
และงดจ่ า ยเงินป นั ผลจากผลการด าเนิ น งานประจาปี 2557 เนื่ อ งจากบริษั ทมีผล
ขาดทุนจากการดาเนินงาน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ และอนุ มตั ิการ
แต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17กาหนดไว้วา่
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ อาจ
ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่กไ็ ด้
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ของบริษทั มีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายอภิพร ภาษวัธน์
กรรมการ
นายมนตรี จาเรียง
กรรมการ
นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุ ณสมบัติของกรรมการที่จะต้อ งออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 แล้วเห็นว่าบุคคลทัง้ 3
ท่าน คือ 1) นายมนตรี จาเรียง 2) นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 3) นายผดุงเดช
อินทรลักษณ์ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท บริษทั จึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายวิสฐิ
ตัน ติสุน ทร เข้า ดารงต าแหน่ ง กรรมการอิสระแทน นายอภิพ ร ภาษวัธ น์ ซึ่ง เป็ น
กรรมการทีอ่ อกจากตาเหน่งตามวาระ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการ
เข้าใหม่จานวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งจะดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ในการนี้ กรรมการของบริษทั จะมีจานวนทัง้ หมด 12 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าตาแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายมนตรี จาเรียง
กรรมการ
2. นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และแต่งตัง้ นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เข้าดารงตาแหน่งแทนนายอภิพร ภาษวัธน์ โดยนาย
วิสฐิ ตันติสนุ ทร จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการ
เข้าใหม่จานวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึง่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ในการนี้ กรรมการของบริษทั จะมีจานวนทัง้ หมด 12 ท่าน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) และข้อบังคับของบริษั ทข้อ 22 การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ คณะกรรมการสรร
หาของบริษัทได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย
กลันกรองอย่
่
างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษทั
จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี มู ล ค่ า ตลาด ( Market
Capitalization) ในขนาดทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 7,680,000 บาท และเนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2557
บริษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ทัง้ นี้ อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ของกรรมการประจาปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2557 หากทว่า จานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 สูงกว่าปี 2557
เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารตั ง้ แต่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งเพิ่ ม ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
1.

คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

60,000 บาท/เดือน
40,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมนอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดือน
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3.

คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

4.

30,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

30,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

30,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

โบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557
เนื่ อ งจากบริษัท มีผ ลขาดทุน จากการดาเนิ นงาน บริษัท จึง งดจ่ายโบนัสกรรมการ
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น สามัญ
ประจ าปี แ ต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดจ านวนเงิน ค่ า สอบบัญ ชีข องบริษัท ทุ ก ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ดี

ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานสอบบัญชีทม่ี คี วามอิสระ
และมีค วามเชี่ย วชาญในการสอบบัญ ชี โดยเสนอให้ ผู้ ส อบบัญ ชีค นใดคนหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1.
2.
3.

นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
นายเพิม่ ศักดิ ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427

ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้บริษทั ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตคนอื่น
ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

ทัง้ นี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2558
จานวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ของบริษทั ย่อย จานวน
ไม่ เ กิน 600,000 บาท รวมเป็ น ค่ า สอบบัญ ชีป ระจ าปี 2558 จ านวนทัง้ สิ้น ไม่ เ กิน
2,500,000 บาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมาที่เป็ นจานวนเงิน 300,000
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.64
นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
เพิม่ เติมให้แก่ผสู้ อบบัญชีจานวน 600,000 บาท เป็ นค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย ซึง่
ก่อตัง้ ในปี 2557 ภายหลังได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 แล้ว
ดังนัน้ ให้นาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สตั ยาบันการจ่ายค่ าตอบแทนจ านวน
ดังกล่าวแก่ผสู้ อบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น อนุ ม ัติก าร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับการสอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2558 และอนุ มตั คิ ่าสอบ
บัญชีของบริษทั ประจาปี 2558 จานวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจาปี
2558 ของบริษัทย่อย จานวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี

2558 จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,500,000 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้สตั ยาบันการจ่ายค่าตอบแทนเพิม่ เติมแก่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าว
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พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เนื่องจากบริษทั ต้องการเงินลงทุนเพิม่ เติมเพื่อนามาใช้ ใน
การดาเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจ ของบริษทั ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องขออนุ มตั ิ
จากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ อ อกและเสนอขายหุ้ น กู้ ข องบริ ษั ท ตามมาตรา 145
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35 (2) (ช)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ใิ ห้บริษทั
ทาการออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ด้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่น
ในอัตราทีเ่ ทียบเท่า ในวันทีอ่ อกหุน้ กู้ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของ
บริษทั ฯ
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พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริษัท และแก้ไ ขเพิ่ม เติม หนั ง สือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั
ั บนั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ในปจจุ
บริษัท จึง จ าเป็ น ต้อ งดาเนิ น การแก้ไ ขเพิ่มเติม วัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริษัท และแก้ไ ข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย โดยเพิม่ วัตถุประสงค์ใหม่อกี 19 ข้อ รวมเป็ น 43 ข้อ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง
วัตถุ ประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ทัง้ นี้ ภายหลังจากการแก้ไข
เพิ่ม เติมวัต ถุ ป ระสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัต ถุ ประสงค์ใหม่ อีก 19 ข้อ บริษัทจะมี
วัตถุประสงค์จานวน 43 ข้อ
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.

อนุมตั กิ าหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้า
ร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นวลวรรณ ภู่ประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน
ผูม้ อี านาจในการรายงานสารสนเทศ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

ร่างวัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม

ข้อ 25.

ข้อ 26.
ข้อ 27.

ข้อ 28.
ข้อ 29.
ข้อ 30.

ข้อ 31.
ข้อ 32.
ข้อ 33.
ข้อ 34.
ข้อ 35.
ข้อ 36.
ข้อ 37.
ข้อ 38.

ประกอบกิจ การขนส่ง ขนถ่ า ยสิน ค้า พัสดุ ภัณฑ์ และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ รับบริการนาของออกจากท่าเรือตามพิธศี ุลกากรและการจัด
ระวางการขนส่งทุกชนิด
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปตั ยกรรม รวมทัง้ กิจการ
โฆษณา
รับเป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาเกีย่ วกับด้านการบริหารงานทางการบินพาณิชย์ การพาณิชยกรรม การ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการลงทุนอันมิใช่เกีย่ วกับการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งรวมทัง้ การผลิต การจัด
จาหน่าย การตลาด และเทคนิค เกีย่ วกับกิจการเหล่านัน้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ายากันสนิม สาหรับยานพาหนะทุก
ประเภท รวมทัง้ บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทาของ ตามวัตถุ ท่ปี ระสงค์ทงั ้ หมด ให้แก่บุคคล คณะ
บุคคล นิตบิ ุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
เข้าทาความตกลงและทาสัญญากับส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นๆ ตามวัตถุ
ทีป่ ระสงค์ของบริษทั และขอรับสิทธิ ใบอนุ ญาต สิทธิพเิ ศษ และสัมปทานจากส่วนราชการ องค์การของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื่นๆ นัน้ ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และดาเนินการใช้สทิ ธิแ ละปฏิบตั ิต าม
ข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุ ญาต สิทธิพเิ ศษ และสัมปทานใดๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ ทาการโอนหรือให้สทิ ธิตาม
ข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพเิ ศษ และสัมปทานนัน้ ให้แก่บุคคลหรือบริษทั อื่นๆ
ประกอบกิจการให้บริการภาคพืน้ ทุกรูปแบบ สาหรับอากาศยาน ผูโ้ ดยสาร สัมภาระ และกิจกรรมต่อเนื่อง
ทัง้ ในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนเป็ นตัวแทนในการให้บริการดังกล่าว
ประกอบกิจการรับให้บริการจัดเตรียมสิง่ ของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สาหรับผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิน
และดูแลความเรียบร้อยของเครื่องบินให้พร้อมสาหรับการบิน
ประกอบกิจการให้บริการรับทาความสะอาดทุกประเภท
ประกอบกิจการรับให้บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
ประกอบกิจการให้บริการในลานจอดอากาศยาน บริการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยาน ให้บริการเครื่อง
จ่ายกระแสไฟฟ้าสาหรับอากาศยาน
ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ แก่อากาศยาน ให้บริการไฟฟ้า น้าดื่ม-น้าใช้ในอากาศยาน
ประกอบกิจการให้บริการถ่ายเทสิง่ ปฏิกลู ของอากาศยาน
ประกอบกิจ การให้บ ริก ารให้สญ
ั ญาณมือ หรือ อาณัติสญ
ั ญาณใดๆ แก่ อ ากาศยาน เพื่อ เข้า หลุ ม จอด
ให้บริการติดต่อประสานงานการให้บริการเติมน้ามันอากาศยาน และการขึน้ ลงของอากาศยาน

ข้อ 39.
ข้อ 40.
ข้อ 41.
ข้อ 42.

ข้อ 43.

ประกอบกิจการให้บริการทาความสะอาดภายในอากาศยาน ขับรถบริการอุปกรณ์ระวางบรรทุก รวมทัง้
ให้บริการผูโ้ ดยสารภาคพืน้
ประกอบกิจการให้บริการระบบไฟฟ้า 400 เฮิรตซ์ และระบบปรับอากาศสาหรับบริการอากาศยาน ชนิด
ติดตัง้ อยู่กบั ที่
ประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและภาคพืน้
ประกอบกิจการ จัดตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรเพื่อจัดจาหน่ายสินค้าปลอดอากร ทัว่
ราชอาณาจักร (ยกเว้นการแสวงหาประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติอ่นื และการค้าภายในเกี่ยวกับ
ผลิตผลทางเกษตรพืน้ เมือง)
ประกอบกิจการให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ทัวราชอาณาจั
่
กร

