ที่ PE008/2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปั นผล การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร์ จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งมติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00 น. โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2.

มีมติ อนุมัติใ ห้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิ จารณาไม่จัด สรรกาไรสาหรั บ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณางดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริ ษัทมีขาดทุนสาหรับปี จานวน 423.9 ล้ านบาท

3.

มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมีจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1.

นายโชคชัย

ปั ญญายงค์

ตาแหน่ง

กรรมการ

2.

นายพิมล

ศรี วิกรม์

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.

นายสมศักดิ์

โชติรัตนะศิริ

ตาแหน่ง

กรรมการ

4.

นายพาที

สารสิน

ตาแหน่ง

กรรมการ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ได้ แจ้ งว่าไม่ประสงค์จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไป ดังนัน้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจึ ง ได้ พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลอื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในการนี ้ จึงได้ เสนอให้ มีการ
แต่งตังนายธี
้
รพล โชติชนาภิบาล เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เนื่องจากได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่านายธีรพล โชติชนาภิบาล เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ดังนัน้
รายชื่อกรรมการที่จะได้ รับการแต่งตังเพื
้ ่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปมีดงั นี ้
1. นายโชคชัย

ปั ญญายงค์

ตาแหน่ง

กรรมการ

2. นายพิมล

ศรี วิกรม์

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

3. นายธีรพล

โชติชนาภิบาล

ตาแหน่ง

กรรมการ

(เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนที่นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
4. นายพาที

สารสิน

ตาแหน่ง

กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารง
ตาแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อิ สระ ก็ เ ป็ นผู้ที่ มี คุณ สมบัติ ค วามเป็ นกรรมการอิ สระตามข้ อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 แต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 4
ท่านดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.

มีมติอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ และกรรมชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2559 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในปี
2558 เป็ นจานวนไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ

60,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครัง้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน/ครัง้

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง/ครัง้

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี/ครัง้

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

30,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

20,000 บาท/คน/ครัง้

โบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2558 ดังนัน้ บริ ษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2558
นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558
มีรายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

- ประธานกรรมการ

60,000 บาท/คน/เดือน

60,000 บาท/คน/เดือน

- กรรมการ

40,000 บาท/คน/เดือน

40,000 บาท/คน/เดือน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/คน/ครัง้

30,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

30,000 บาท/คน/ครัง้

30,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

- ประธานกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง

30,000 บาท/คน/ครัง้

30,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่ าตอบแทนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการก ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดี

30,000 บาท/คน/ครัง้

30,000 บาท/คน/ครัง้

- กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

นอกจากนี ้ อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายนิติ

จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557) และ/หรื อ

2. นางสาววิมลพร

บุญยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัท เริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และ/หรื อ

3. นางนิสากร

ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ ปี 2559) และ/หรื อ

4. ดร.เกียรตินิยม

คุณติสขุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ ปี 2559)

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
และอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จากปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากปริ มาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ ้น)
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2559 เปรี ยบเทียบกับ ปี 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
6.

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
จานวนไม่เกิน 2,550,000 บาท

ปี 2558
จานวนไม่เกิน 1,900,000 บาท

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้ อง
ประชุมห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2558
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ ไม่จัดสรรกาไรสาหรั บผลการด าเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรเงินกาไรเป็ น
ทุน ส ารองครบตามจ านวนที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ ว และงดการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2559

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
7.

มีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 (Record Date) ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2559 และกาหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
15 มีนาคม 2559

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นวลวรรณ ภูป่ ระเสริ ฐ
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายการเงิน
ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ

