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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
 
เร่ิมการประชุม 
 นายอภิพร ภาษวธัน์ ประธานกรรมการ  ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 2 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 7 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้500,000,000 หุน้ 
หรือเท่ากบัร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั และไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 ต่อท่ีประชุม และ
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

มต ิรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 
 

วาระที ่2 พจิารณารายงานของคณะกรรมการในส่วนทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับปี 2255 
  ประธานขอให้ฝ่ายจดัการเสนอรายงานของคณะกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 

5255 ใหท่ี้ประชุมทราบ  
 นายพาที  สารสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2555 ดงัน้ี 
   

 ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัตกิารปี 2555 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเคร่ืองบินเพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการรวมทั้งส้ิน 14 ล า โดยแบ่งเป็น เคร่ืองบินโบอ้ิง 

737-400  จ านวน 3 ล า เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 จ านวน 8  ล า และเคร่ืองบิน ATR72-200/500 จ านวน 3 ล า  
ในปี 2555 บริษทัมีปริมาณการผลิต (Available Seat-Kilometer : ASK) เท่ากบัร้อยละ 48.9 ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร 

(Cabin Factor) เท่ากบัร้อยละ 84.5  
ดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร บริษทัไดมี้การเพ่ิมเท่ียวบินในเสน้ทางบินปัจจุบนั พร้อมทั้งเปิดใหบ้ริการในเสน้ทางบินใหม่

เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผูโ้ดยสาร และเพ่ือให้สามารถบริการได้ครอบคลุมทุกเส้นทางบิน เช่น กรุงเทพ-ชุมพร  
เชียงใหม่-แม่สอด และเพ่ิมรูปแบบการให้บริการเคร่ืองบินต่อรถ (Fry’n’ride) ในเส้นทางบินกรุงเทพ-สกลนคร เส้นทางบิน
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กรุงเทพ-นครพนม เพ่ือต่อรถไปยงัมุดกาหาร เส้นทางบินกรุงเทพ-อุดรธานี เพ่ือต่อรถไปยงัเวียงจนัท์ และเส้นทางบินกรุงเทพ-
หาดใหญ่ เพ่ือต่อรถไปยงัปีนัง พร้อมกันน้ีไดเ้ปิดให้บริการในรูปแบบเคร่ืองบินต่อเรือ  (Fry’n’ferry) โดยเปิดให้บริการใน 
เสน้ทางบินกรุงเทพ-ชุมพร เพ่ือต่อเรือไปยงัเกาะนางยวน หรือเกาะเต่า  

 
อย่างไรก็ตาม ในดา้นการตลาด บริษทัไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์การตลาด การจดัท าโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ การจดัให้มีคอนเสิร์ตในจงัหวดัท่ีนกแอร์เปิดให้บริการ การจดัโปรโมชัน่ทางดา้นราคา รวมทั้งการจดักิจกรรม
และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองแก่หน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัท่ีนกแอร์เปิดใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  

 งบก าไรขาดทุนปี 2555  
บริษทัมีรายไดร้วม 8,259.55 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิเท่ากบั 504.68 ลา้นบาท  สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 เท่ากบั 2,252.02  ลา้นบาท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีนเท่ากบั 2,097.50 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 154.52 ลา้น
บาท หน้ีสินรวมเท่ากบั 1,363.90 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 888.12 ลา้นบาท 
 หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

มต ิ รับทราบรายงานของคณะกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2555 
 
วาระที ่ 3  พจิารณาเพือ่อนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  

  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ท่ี 36 (2)  บริษทัจึงไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

  ทั้ งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555  ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัปรากฎรายละเอียดตามส าเนาซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาล่วงหนา้พร้อม
กบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

  ดงันั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 ดงักล่าว  

  หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
  มต ิอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
 วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2555 
  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไร

สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

   บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี และผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี 2555 
บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 504,681,724.79 บาท (ห้าร้อยส่ีลา้นหกแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยยี่สิบส่ีบาทเจ็ดสิบเกา้สตางค์) 
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โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลซ่ึงเห็นวา่เหมาะสมโดยบริษทัจะยงัคงมี
เงินสดส ารองเพ่ือรองรับการด าเนินการทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 
   ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 500 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
รวมเป็นเงิน 250 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 49.54 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี จะจ่ายจากก าไรท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 50 ลา้นบาทก่อน โดยส่วนท่ีเหลือจะจ่ายจากธุรกิจท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556    

   ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถื้อหุ้นจ านวน 50 ลา้นหุ้น ใน
อตัราหุ้นละ 6 บาท (ก่อนลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้1 บาท) คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 300 
ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 10.42 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
จ านวน 300 ลา้นบาทแลว้ จะท าใหเ้งินปันผลประจ าปี 2555 เท่ากบั 550 ลา้นบาท  

  และเพ่ือเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันั้น จึงขออนุมติัให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12.50 ลา้นบาท จะท าให้
บริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายรวมทั้งส้ิน 62.50 ลา้นบาท ซ่ึงครบเต็มจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ (ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน)  

  ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2555 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
  มต ิท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิเท่ากบั 12.50 ลา้น

บาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 500 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้
ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินเท่ากบั 250 ลา้นบาท โดยให้จ่ายจากก าไรท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 50 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ านวน 200 ลา้นบาท ใหจ่้ายจากธุรกิจท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2556 

  5.1 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ก าหนดให้

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  กรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
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  ทั้งน้ี ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 ซ่ึงเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ 
เก่ียวกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกนัใน
คราวเดียวกนั โดยการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าว เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ือวตัถุประสงคก์ารแปรสภาพบริษทัเท่านั้น 

   ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยไดจ้บัฉลากเพ่ือเลือกกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี  

  1. นายสมใจนึก เองตระกลู กรรมการ 
  2. นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม  กรรมการ 
  3.  นายพิมล ศรีวกิรม ์   กรรมการอิสระ และ 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  4.  นายพาที สารสิน    กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

  ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 ดงักล่าว ไดพิ้จารณาแลว้และเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2556 พิจารณาอนุมติัช่ือบุคคลดงักล่าวขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่ง
ประวติัและประสบการณ์การท างานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กบัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าว
เรียกประชุมคร้ังน้ีแลว้  อยา่งไรก็ตาม นายพาที สารสิน เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ดัง
รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติ ดงัน้ี 
 มต ิอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายนามดงัน้ี 

  1.  นายสมใจนึก เองตระกลู กรรมการ  
  2.  นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม  กรรมการ 
  3.  นายพิมล ศรีวกิรม ์  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  4.   นายพาที สารสิน   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

   
5.2  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ 

 ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามญัผูหุ้้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 ซ่ึงเป็นการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ เก่ียวกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติั
ค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2556 ซ่ึงการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมดงักล่าว เป็นการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อวตัถุประสงคก์ารแปรสภาพบริษทัเท่านั้น  
 



5 
 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดพิ้จารณาและเห็นชอบใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นอตัราเดียวกบัท่ีประชุมวิสามญั  ผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 อนุมติัไว ้ดงัน้ี 

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการบริษทั ท่านละ 40,000 บาทต่อเดือน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

 
  ในส่วนของโบนสักรรมการ ส าหรับปี 2555 บริษทัจะพิจารณาการจ่ายโบนสัเม่ือบริษทัมีก าไรสุทธิในแต่ละปีอนัเกิด

จากผลประกอบกิจการของบริษทั ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดเ้ห็นชอบ
ท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 อนุมติัจ่ายโบนสัแก่กรรมการในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่าย รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 5,500,000 บาท (ห้าลา้นห้าแสนบาทถว้น) และก าหนดให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
แต่ละท่าน ซ่ึงอตัราการจ่ายโบนสัร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายนั้น ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2554 

   ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ ดงัรายละเอียดดงักล่าว
ขา้งตน้ 
 หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

 
   มต ิ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.  เบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2556 
        

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 บาทต่อเดือน 
กรรมการบริษทั ท่านละ 40,000 บาทต่อเดือน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

  
2. โบนสักรรมการส าหรับปี 2555 จ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่าย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,500,000 บาท (หา้ลา้น

หา้แสนบาทถว้น) และก าหนดใหจ่้ายตามสดัส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน  
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 
  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 

(5) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปีของบริษทั  

  ทั้งน้ี ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 ซ่ึงเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ 
เก่ียวกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้งส านกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้
หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นการอนุมติัเพ่ือ
วตัถุประสงคก์ารแปรสภาพบริษทัเท่านั้น  

  ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิ้จารณาและเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2556 ว่าท่ีประชุมคณะกรรมการควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 76 หรือนางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบูลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4885 หรือนายชยัยทุธ องัศุวิทยา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3885 แห่งส านกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2556 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนไม่เกิน 1,050,000 บาท (หน่ึงลา้นหา้หม่ืนบาท) ต่อปี (รวมงบไตรมาส) 

   ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2556 ดงั
รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
มต ิอนุมติัแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 76 หรือนางณัฐสรัคร์ 

สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบูลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4885 
หรือนายชยัยทุธ องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3885 แห่งส านกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2556 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนไม่เกิน 1,050,000 บาท (หน่ึงลา้นห้าหม่ืนบาท) ต่อปี 
(รวมงบไตรมาส) 

 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
7.1 พจิารณาเพือ่อนุมตักิารยกเลกิสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ฉบับเดมิ 

 ประธานขอใหฝ่้ายจดัการเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการยกเลิกสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) 
ฉบบัเดิม  

   นายวิทยั รัตนากร ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามท่ีบริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 ท าให้สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้ดัท ากนัไวเ้ม่ือคราวก่อตั้งสายการบินนกแอร์
เป็นอนัส้ินสุดลง และไม่สามารถใชบ้งัคบัหรือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดระหวา่งผูถื้อหุน้ได ้จึงจะตอ้งมีการจดัท าสญัญาระหวา่งผูถื้อ
หุน้ฉบบัใหม่ข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นตามขอ้เท็จจริง  

  ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการยกเลิกสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ฉบบัเดิม 
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หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้จึงลงมติเป็นเอกฉนัท์ 
   มต ิ อนุมติัใหย้กเลิกสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ฉบบัเดิม  

 
ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 17.00 น. 

 
 
 
                                           

                                                                                                          (นายอภิพร  ภาษวธัน์) 
                                                                                                         ประธานท่ีประชุม 

 
 
 
                บนัทึกการประชุมโดย                             รับรองความถูกตอ้งโดย 
 
 

            
                      (นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร)                        (นายพาที  สารสิน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


