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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานที่ประชุม  
  ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์
คอนเวนชัน่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

 
เร่ิมการประชุม 
  นายอภิพร ภาษวธัน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แจง้ให้ท่ี
ประชุมทราบถึงขอ้มลูเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุน้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ดงัน้ี 

 
ทุนจดทะเบียน   625,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้  625,000,000 บาท 
มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ      1 บาท 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 บริษทัมีผูถื้อ
หุน้จ านวน 9,088 ราย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 222 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะ
ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทนจ านวน 380 ราย รวมเป็นจ านวน 602 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งหมดเป็นจ านวน 484,452,317 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.51 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทัแลว้ 

  
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายอภิพร ภาษวธัน ์  ประธานกรรมการ 
2) นายพาที สารสิน  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3) นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
4) นายนิพนธ์ ฮะกีมี  กรรมการ 
5) นายพลช หุตะเจริญ  กรรมการอิสระ 
6) นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 
     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7)  นายผดุงเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1) นายโชคชยั ปัญญายงค ์ กรรมการ 
2) นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการ 
3) นายพิมล ศรีวกิรม ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1)  นายปิยะ ยอดมณี   รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2) นายยอดชาย สุทธิธนกลู  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์
3) นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 
4) กปัตนัสรรใจ บุญมา   ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 

 
ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1) คุณเยาวโรจน ์กล่ินบุญ  ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และ 
เพียงพนอ จ ากดั 

2) คุณนิติ จึงนิจนิรันดร์     ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ  
     สอบบญัชี จ ากดั 

3) คุณณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น    ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน เอ เอม็ ที แอสโซซิแอท 
 

 และเพ่ือความโปร่งใส ไดมี้ตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 ท่านคือ นางสาวอนัติมาภรณ์ ชาววงั และนายอุเทน  
โชติกเสถียร เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน  

 เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนช้ีแจงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

1. ผูถื้อหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั
ของบริษทั  

2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีบตัรลงคะแนนอยู่ ไดล้งคะแนนในทุกกรณี คือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด และจะนบัคะแนน
เฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย  

3. เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ขอใหส่้งบตัรให้เจา้หนา้ท่ี เพ่ือน าไปนบัคะแนนท่ี
จุดนบัคะแนน ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
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วาระนั้นๆ ท่ีหนา้จอของหอ้งประชุม และในขณะเดียวกนั ประธานฯ จะไดแ้จง้สรุปมติของวาระ
นั้น ๆ ตามคะแนนเสียงสุดทา้ยต่อไป 

4. ในวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น เน่ืองดว้ย
ตามคู่มือประเมินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอความร่วมมือให้
บริษทัจดทะเบียนเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม และให้มีการ
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวา่เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั  

5.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีบตัรลงคะแนน จะไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และ
ตอ้งการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีหนา้ประตูดว้ย เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ ามา
ใส่ในหีบบตัรลงคะแนนให ้เม่ือถึงวาระนั้น ๆ  

6.  ในทุกวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้
ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะช่ือใด แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถามต่อไป เพ่ือท่ีบริษทัจะไดด้ าเนินการสรุป
ขอ้คิดเห็น หรือ ค าถามและค าตอบ เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมของบริษทัต่อไป 

 
 ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 
 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพือ่ทราบ 

  ไม่มีเร่ืองท่ีประธานฯ จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

  บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้การบันทึกการประชุมของ

บริษทั มีการบนัทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และไม่เขา้ร่วมประชุมไวด้ว้ย และไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับการ
ลงนามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหร้ายงานการประชุม และหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้มีธรรมภิบาลท่ีสูงข้ึน 

ประธานฯ รับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและจะด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

  หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 

มีนาคม 2556 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 506,459,420 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 62,000 - 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 631 ราย 506,521,420 100.00 

 

หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2556 

  ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดน้ าส่งรายงานประจ าปี 2556 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของผลการ

ด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ โดยในวาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพาที สารสิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน กล่าวสรุปผลการ

ด าเนินงานของบริษทั 
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  นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมในส่วนผลการด าเนินงานของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

 ในปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ าเนินการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชน และไดเ้ขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556  

 ในดา้นการด าเนินงานบริษทัมุ่งมัน่ตามกลยทุธ์ของบริษทัท่ีจะท าให ้สายการบินนกแอร์ เป็นสาย

การบินอนัดบั 1 ของประเทศ ท่ีมีเส้นทางบินครอบคลุมสูงสุด มีจ านวนเท่ียวบินต่อสัปดาห์มาก

ท่ีสุด โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดเ้ปิดเส้นทางบินในประเทศใหม่ 3 เส้นทางบิน (เชียงใหม่ – 

หาดใหญ่ ดอนเมือง – ระนอง และดอนเมือง – หวัหิน) และต่างประเทศ ไปยงัพม่า 3 เสน้ทางบิน 

(แม่สอด – มะละแหม่ง แม่สอด – ย่างกุง้ และดอนเมือง – ยา่งกุง้) ซ่ึงในการขยายเสน้ทางบินของ
สายการบินเป็นไปอยา่งระมดัระวงั 

 นอกเหนือจาก การด าเนินธุรกิจแลว้ บริษทัยงัคงตอบแทนสังคม โดยไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือ

สังคม (CSR) อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ NOK Gives Life ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษทัตระหนกัดี

ถึงความส าคญัของเยาวชนซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเป็น
กิจกรรมท่ีบริษทัไดด้ าเนินการมาแลว้เป็นปีท่ี 10 สามารถช่วยเหลือเดก็ไดเ้กิน 600 – 700 คน 

 ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ปล่ียนฝูงบินไอพ่น เป็นแบบ Boeing 737-800 อย่างสมบูรณ์ ซ่ึง

ส่งผลให้ฝงูบินของบริษทัมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ทั้งในดา้นการบริโภคน ้ ามนั 

และค่าซ่อมบ ารุง มีอายุเฉล่ียของฝงูบินลดลง โดย ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีจ านวนเคร่ืองบินไอพ่น 

จ านวน 14 ล า และมีเคร่ืองบินใบพดัขนาดกลางอีก 2 ล า ซ่ึงเคร่ืองบินทุกล าเป็นการเช่าจากผูใ้ห้

เช่าภายนอกจากต่างประเทศ 

 ทั้งน้ี การปรับเปล่ียนฝูงบินใหท้นัสมยัมากข้ึน ท าให้มีจ านวนท่ีนัง่ต่อล ามากข้ึน และบริษทัได้

เพ่ิมจ านวนเท่ียวบินมากข้ึน ท าให้ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2556 ท่ีผา่นมาบริษทัไดข้นส่งผูโ้ดยสารกวา่ 5.89 ลา้นคน ซ่ึงถือเป็นสถิติการบรรทุกผูโ้ดยสารท่ี
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 ในส่วนของเส้นทางบิน ณ ส้ินปี 2556 ท่ีผ่านมาบริษทัมีเส้นทางบิน 26 เส้นทางบิน โดยเป็น

เส้นทางในประเทศ 23 เส้นทางบิน และต่างประเทศ 3 เส้นทางบิน ซ่ึงถือว่าเป็นสายการบินท่ีมี

เสน้ทางบินครอบคลุมในประเทศมากท่ีสุด  
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 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายได้ในลักษณะการให้บริการท่ีให้ความคุ้มค่ากับการใช้เงินของ

ผูโ้ดยสารมากท่ีสุด (Value for Money) ซ่ึงท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้่าบริษทัมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนเป็น
ตามล าดบั 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมดงัต่อไปน้ี 

 รายไดข้องบริษทัเติบโตอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างสม ่าเสมอ 

สร้างสถิติใหม่อยา่งต่อเน่ืองทุกปี และโดยในปี 2556 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 11,315 ลา้นบาท เป็น

รายไดจ้ากการจ าหน่ายตัว๋โดยสารถึงกวา่ร้อยละ 94 เน่ืองจากบริษทัมีบริการท่ีสะดวกสบายใหแ้ก่

ลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระขั้นต ่า 15 กิโลกรัม การเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ไดฟ้รี และ
บริการอาหารวา่งและน ้าด่ืมบนเคร่ืองบิน 

 อย่างไรก็ดี บริษทัยงัไม่หยุดการพฒันาศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้โดยช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 

บริษัทได้เร่ิมจัดเก็บค่าธรรมเนียมการช าระผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์และ Call Center 

นอกจากน้ี ยงัมีรายได้จากการจ าหน่ายประกันภัยการเดินทาง การซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพ่ิม

ล่วงหนา้ ค่าธรรมเนียมเปล่ียนแปลงการเดินทาง เป็นตน้ ท าให้รายไดอ่ื้นๆ ต่อผูโ้ดยสาร เฉล่ีย
เท่ากบั 131 บาทต่อคน ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 24 จากปีก่อนหนา้ 

 ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ผนัแปรตามจ านวนเท่ียวบิน ประมาณร้อยละ 73 ซ่ึงกว่าคร่ึงหน่ึง

เป็นตน้ทุนน ้ ามนัเคร่ืองบิน รองลงไปเป็นตน้ทุนคงท่ี ประมาณร้อยละ 20 ท่ีเหลือเป็นค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหารประมาณร้อยละ 7 ซ่ึงเห็นไดว้่าการปรับเปล่ียนฝูงบินมาเป็นโบอ้ิง 737-

800 ท าให้โครงสร้างต้นทุนของบริษัทเปล่ียนแปลงไปเล็กน้อย โดยสัดส่วนต้นทุนคงท่ีมี

แนวโนม้สูงข้ึนเน่ืองจากค่าเช่าเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนจากการขยายฝงูบิน และอตัราค่าเช่าต่อล าสูงข้ึน 

เน่ืองจากอายุของเคร่ืองบินลดลง อย่างไรก็ดี สัดส่วนตน้ทุนน ้ ามนัมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก

อตัราการใชน้ ้ ามนันอ้ยลงของโบอ้ิง 737-800 ตลอดจนค่าซ่อมบ ารุงท่ีลดลง ทั้งน้ี สัดส่วนตน้ทุน

น ้ามนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายนอก เช่น ราคาน ้ามนัในตลาดโลก และอตัราแลกเปล่ียนสกุลดอลลาร์

สหรัฐฯ ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทไดมี้การเข้าท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากทั้ งสองปัจจัย

ดังกล่าว นอกจากน้ี สัดส่วนต้นทุนผันแปรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ก็มี

แนวโน้มลดลงเช่นกัน เป็นผลจากการประหยัดเน่ืองจากขนาด หรือ Economies of Scale 

เน่ืองจากเคร่ืองบินสามารถบรรทุกผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึน ประกอบกบัเส้นทางบินโดยรวมของ

บริษทัมีระยะทางบินเฉล่ียเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2 
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 จากปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมา ท าใหปี้ 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปีสูงสุดนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ถึง 
1,066 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสุทธิอยูใ่นเกณฑดี์ คือร้อยละ 9.4  

 ในดา้นฐานะทางการเงิน บริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีค่อนขา้งแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพยร์วม 

เท่ากบั 6,272 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 1,728 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 4,543 ลา้น

บาท 

 กระแสเงินสดท่ีหมุนเวียนในปี 2556 มีความเคล่ือนไหวค่อนขา้งมาก เน่ืองจากบริษทัได้เข้า

ระดมทุนจากการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก หรือ IPO โดยมีเงินสดรับ

จากการเพ่ิมทุน 3,250 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้น าเงินไปวางมัดจ าค่าซ้ือเคร่ืองบินบางส่วน 

ประมาณ 367 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ส่วนท่ีเหลือไดน้ าไปลงทุนระยะสั้น จ านวน 3,390 ลา้น
บาท ณ ส้ินปี 2556  

ส าหรับกระแสเงินสดนอกเหนือจากรายการดงักล่าว เป็นเงินสดเขา้ออกท่ีเกิดจากธุรกิจปกติของ

บริษทั เงินสดคงเหลือปลายปี 2556 เท่ากบั 565 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะให้บริษทัจดัท าสารบญัในหนงัสือ

เชิญประชุมผูถื้อหุน้เพ่ิมเติม และมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์ดงัต่อไปน้ี การขายสินคา้

บนเคร่ืองบินเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทั เร่ืองหลกัฐานบิลเงินสด หรือใบก ากบัภาษีส าหรับการขายสินคา้บนเคร่ืองท่ีไม่

สมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถเบิกเงินไดก้บับริษทัของตน การส่ือสารกบัสมาชิกของนกแฟนคลบั การเก็บเงินประกนัของ 

Nok Sure การจองและจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติผ่านระบบของนกแอร์ และการ Check in ล่วงหนา้

ของผูโ้ดยสารชาวต่างประเทศท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ของนกแอร์ อีกทั้งในส่วนของบริการ Fly ‘n’ Ride จากดอนเมือง ถึง 

เวียงจนัทร์ ท่ีจงัหวดัอุดรธานีท่ีมีการว่าจา้ง Outsource รับส่งผูโ้ดยสารท่ีมีความไม่สะดวกในดา้นการรับส่งผูโ้ดยสาร 
และการใหบ้ริการของนกแคร์ (Nok Care)  

 นายพาที สารสิน กล่าวขอบคุณในขอ้เสนอแนะดงักล่าวทั้งหมด โดยในส่วนของการขายสินคา้บน
เคร่ืองบินนั้นอยูร่ะหวา่งการด าเนินการปรับปรุงอยู ่และจะด าเนินการแกไ้ขในส่วนขอ้เสนอแนะนั้นๆ ต่อไป 
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 นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการท่ีจะเกิดข้ึนใน 3 ปีขา้งหนา้ และเร่ืองการเติบโตอตัราก าไรสุทธิของบริษทั และถามเก่ียวกบั
การจดัหาเคร่ืองบิน 15 ล าท่ีปรากฎในข่าว 

 นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่าในส่วนของก าไรของบริษทัเป็นเร่ืองท่ีคาดการณ์ไดย้าก โดยหากพิจารณา

จากก าไรของปีท่ีผ่านมา ท่ีบริษทัไดเ้พ่ิมปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารข้ึนร้อยละ 40 ท าให้บริษทัมีก าไรท่ีสูงข้ึนอย่าง

มาก จนกระทัง่สถานการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีผ่านมา ท าให้มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการน้อยลง ทั้งน้ี 

คาดวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของบริษทั จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี และในส่วนของการเติบโตของอตัราก าไรสุทธิ

ของบริษทันั้น ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ราคาน ้ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่ออตัรา

ก าไรสุทธิ โดยปัจจยัดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ในส่วนการจดัหาเคร่ืองบิน 15 ล าท่ีเป็นข่าวนั้น เป็น

แผนการจดัหาเคร่ืองบินระยะยาวของบริษทัตามแผนท่ีวางไว ้บริษทัจะพิจารณาอย่างระมดัระวงัในการจดัหาเคร่ืองบิน 

โดยจะพิจารณาวางแผนเร่ืองเส้นทางการบินก่อน แลว้จึงพิจารณาการจดัหาเคร่ืองบิน นอกจากน้ี เคร่ืองบินดงักล่าวจะ

เขา้มาทดแทนเคร่ืองบินท่ีจะตอ้งคืนใหก้บัผูใ้หเ้ช่าในอนาคตดว้ย เพ่ือใหฝ้งูบินของบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี 
ปัจจุบนับริษทัมีการเช่าด าเนินงานเคร่ืองบินทั้งหมด แต่ในอนาคตอาจพิจารณาวิธีการจดัหาเคร่ืองบินแบบอ่ืนๆ ดว้ย  

 นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ตวัแทนจากอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมผูส่้งเสริมลงทุนไทย ได้

สอบถามวา่บริษทัมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ และไดมี้การเตรียมการในเร่ืองการก าหนด

นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ รวมทั้งมีแผนการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร 

 นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดใ้ห้

ความส าคญักบัโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ดงักล่าว โดยบริษทัไดน้ านโยบายต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่เขา้หารือในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 
ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาในส่วนของการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

 นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จากการ

ส่งเสริมการลงทุนของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีบริษทัไดรั้บอยู่จะมีระยะเวลาถึงเม่ือใด และ

ไดส้อบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

 นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่าสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีบริษทัไดรั้บส าหรับ

เคร่ืองบินท่ีเช่ามานั้น มีระยะเวลา 8 ปี และกรณีท่ีเคร่ืองบินครบสัญญาเช่าระยะเวลา 8 ปี แลว้บริษทัก็จะด าเนินการเช่า

เคร่ืองบินใหม่ ส าหรับเร่ืองการด าเนินธุรกิจของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ มีผลกระทบกบับริษทัอยูบ่า้ง แต่ไม่มากนกั
โดยจะมีผลกระทบในดา้นของราคาตัว๋โดยสารท่ีลดลงอยูบ่า้ง 
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 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการให้
เคร่ืองบินไดบิ้นมากท่ีสุดอยา่งไร ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งมาก 

 นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า ปัจจุบนัเคร่ืองบินของสายการบินนกแอร์บินเฉล่ียประมาณ 10 ชัว่โมงต่อ

วนั นอกจากน้ีบริษทัได้มีการวางแผนเส้นทางบินล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัหาเคร่ืองบิน โดยเคร่ืองบินใหม่ท่ีจะเขา้มา

สามารถจะบินไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดปัญหา Aircraft on Ground ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) ของบริษทั

ลดลง เม่ือมีความถ่ีของเท่ียวบินมากข้ึน ทั้ งน้ี ในการพิจารณาการขยายฝูงบินของบริษัทจะด าเนินการด้วยความ
ระมดัระวงั 

 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง สอบถามเก่ียวกบัการเช่าเคร่ืองบิน และสิทธิประโยชนข์องภาษีจากการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) วา่ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีอาย ุ17 – 19 ปี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาเช่าแลว้ จะสามารถเปล่ียนระหวา่งอายเุช่า

ไดห้รือไม่ เน่ืองจาก กงัวลเก่ียวกบัปัญหาดา้นเคร่ืองยนตข์องตวัเคร่ืองเม่ืออายุเคร่ืองบินมากข้ึน และจะท าใหค่้าใชจ่้าย

ในการซ่อมบ ารุงสูงข้ึน 

 นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงวา่ เคร่ืองบินท่ีบริษทัน าเขา้มาบินจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องกรมการบินพล

เรือนทั้งหมด โดยในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินของบริษทัไดว้า่จา้งบริษทั Lufthansa Technik ใหดู้แลทั้งดา้น Engineering 

และ Planning โดยจะดูแลให้เคร่ืองบินอยู่ในสภาพท่ีดีตลอดเวลา อีกทั้งบริษทัมีแผนท่ีจะน าเอาเคร่ืองบินใหม่เขา้มา
ทดแทน เคร่ืองบินท่ีมีอายมุากข้ึนตามแผนระยะยาว 

 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีอีก 

 หมายเหตุ : ส าหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2556 ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

  ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน กล่าวสรุปผล 
งบแสดงฐานะทางการเงิน และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2556 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่าบริษทัไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามแสดงไวใ้นรายงาน
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ประจ าปี 2556 ภายใตห้ัวขอ้งบการเงิน โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 สินทรัพยข์องบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 รวมเท่ากบั 6,271.7 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อนหนา้

ร้อยละ 178 เน่ืองจากบริษทัไดเ้ขา้ระดมทุนจากการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัประชาชน

ทัว่ไปคร้ังแรก โดยมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 3,250 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดเ้งินดงักล่าวไป
ใชใ้นการจดัหาเคร่ืองบิน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

 หน้ีสินของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 1,728.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 

26.7 ซ่ึงเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ยอดท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่คือ รายได้ค่าโดยสารรับ

ล่วงหน้า เพ่ิม 184.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 เป็น 613.8 ล้านบาท เน่ืองจากการเปิดขาย

ล่วงหนา้ยาวข้ึน และการจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน 156 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68 เป็น 385.5 ลา้นบาท ขณะท่ียอดเจา้หน้ีการคา้
ลดลงเลก็นอ้ยร้อยละ 2.2 เป็น 410.5 ลา้นบาท 

 ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2556 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500 เป็น 625 ลา้นบาท 

โดยไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไปคร้ังแรกและเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ 20 มิถุนายน 2556 และไดล้ดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 10 

บาท เป็น 1 บาท โดย ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 4,543.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

3,655.3 ลา้นบาท จากปีก่อนหนา้ ประกอบดว้ยทุนจดทะเบียน 625 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั 3,042.5 ลา้นบาท ก าไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ 62.5 ลา้นบาท และส่วนท่ียงัไม่ได้
จดัสรร 813.4 ลา้นบาท  

 ส าหรับปี 2556 บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 1,099.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนกว่า

ร้อยละ 111.5 จากปี 2555 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดีข้ึน และค่า

น ้ามนัเช้ือเพลิงต่อปริมาณการผลิตดา้น ผูโ้ดยสารเฉล่ียในปี 2556 ลดต ่าลงกว่าปี 2555 ร้อยละ 
11.5  

 ทั้งน้ีปี 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิรวม 1,066 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 111โดยมี

สาเหตุมาจากการท่ีบริษทัขยายก าลงัการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.2 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ แต่ยงัคงสามารถรักษาอตัราการบรรทุกไดท่ี้ร้อยละ 84 และมีรายไดค่้าโดยสารต่อ
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ผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ท่ีระดบั 2.96 บาทต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร อีกทั้ง 

ในดา้นของตน้ทุนบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารได้
ลดลงร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยร์วม  6,271.6 2,252.0 

หน้ีสินรวม 1,728.2 1,363.9 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,543.4 888.1 

รายไดร้วม 11,314.7 8,259.5 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,099.4 519.9 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,066.1 504.7 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 1.88 1.01 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายจิรพนัธ์ บวับูชา ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเก่ียวกบัรายงานทางการเงินหนา้ 16 

หมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 6 เร่ืองลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน – สุทธิ ท่ีแสดงยอดเกินก าหนด 4 เดือนถึง 1 ปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

ในปี 2556 เป็น 15.54 ลา้นบาท เป็นรายการลูกหน้ีท่ีคา้งช าระรายการใดบา้ง และเหตุใดจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีจะสูญ 

ในปี 2555 ก่อนท่ีจะบริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และสอบถาม

รายงานทางการเงินหนา้ 20 หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 8 เร่ืองสินคา้คงเหลือ รายการอะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง

อ่ืนๆ บริษทัไดน้ าอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองดงักล่าวมาใชใ้นระยะเวลาอนัใกลห้รือไม่ จึงไม่มีการตั้งค่าเส่ือมในรายการ

ดงักล่าว และสอบถามเก่ียวกบัรายงานประจ าปี 2556 หน้า 76 เร่ือง เก่ียวกบัความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูบ้ริหารและ

บุคคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นของบริษทั โดยระบุช่ือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารเป็นบุคคลากรท่ีบริษทัตอ้งพ่ึงพา โดยหากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริษทัตอ้งพน้
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จากต าแหน่งไป จะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัตอ้งหยดุชะงกัไปดว้ยหรือไม่ และทีมงานผูบ้ริหารของบริษทั มีความ
พร้อมท่ีจะรองรับความเส่ียงน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสูญวา่ การท่ีบริษทัไม่มีการตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสูญในปี 2555 เน่ืองจากขณะนั้น บริษทัยงัไม่มีหน้ีสงสัยจะสูญเกิดข้ึน หน้ีท่ีสงสัยจะสูญของบริษทัจะนบัจากลูกหน้ี

ท่ีมีอายเุกิน 120 วนั ซ่ึงในปีท่ีผา่นมามีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสูญข้ึนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องผูส้อบบญัชีของบริษทั 

  ประธานฯ ไดช้ี้แจงเก่ียวกบักรณีทีมผูบ้ริหารของบริษทัว่า บริษทัมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญอยู่

หลายท่าน และยงัมีทีมท างานท่ีรองจากทีมผูบ้ริหารอีก อาทิ คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ดูแลงานทางดา้นการพาณิชย ์

กปัตนัสรรใจ บุญมา ดูแลงานทางดา้นปฎิบติัการบิน คุณนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ดูแลงานทางดา้นบญัชีและการเงิน คุณ

รนนท ์มินทะขิน ดูแลงานทางดา้นการวางแผนจดัหาเคร่ืองบิน ป่ินยศ พิบูลสงคราม ดูแลงานทางดา้นการตลาด จากท่ี
กล่าวมาน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่บริษทัไดมี้แผนการรองรับในส่วนน้ีแลว้ 

  หลงัจากประธานฯได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2556 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 

2556 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 506,635,847 100.0 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 1,500 0.00 

รวมผูถื้อหุน้

จ านวน 665 ราย 
506,637,347 100.00 
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หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นส ารองตามกฎหมายและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

  ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิ 
1,066 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้กวา่ร้อยละ 111  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานของบริษัทประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัซ่ึงก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของปีนั้นๆ แผนการด าเนิน

ธุรกิจในอนาคต นโยบาย และหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ปริมาณกระแสเงินสด รวมถึงก าไรสะสมของ
บริษทัซ่ึงบริษทัไดส้ ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาไม่จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย และใหพิ้จารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2556 เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
คร่ึงปีหลงัของประจ าปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.49 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 306.25  ลา้นบาท  

อน่ึง ดว้ยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกไปแลว้ ในอตัราหุน้

ละ 0.54 บาท ซ่ึงหากรวมกบัเงินปันผลท่ีขอเสนออนุมติัจะคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 1.03 บาท ทั้งน้ี ก าหนดให้

วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 เป็นส ารองตามกฎหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

 นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ไดใ้หข้อ้เสนอวา่บริษทัควรจะพิจารณาวนัจ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วข้ึน  

 ประธานฯ รับขอ้เสนอแนะดงักล่าว และจะไปพิจารณาศึกษาต่อไป 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นส ารองตามกฎหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปัน

ผลจากก าไรสุทธิในส่วนท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ส าหรับ

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.49 บาท จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 625,000,000 หุ้น 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 306,250,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 506,635,347 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 1,500 0.0002 

งดออกเสียง 500 - 

รวมผูถื้อหุน้

จ านวน 665 ราย 
506,637,347 100.00 

 

หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้ ง

กรรมการเข้าใหม่ 

  ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน ช้ีแจง
รายละเอียดในวาระน้ี 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ในการประชุม

สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
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ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้

   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการตรวจสอบ 

2. นายพลช หุตะเจริญ  กรรมการอิสระ 

3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี   กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2557 ทั้ ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ ง 3 ท่านน้ี เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาแต่งตั้งใหก้รรมการทั้ง 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

อีกทั้ ง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

จ านวน 1 คน คือ นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการเขา้ใหม่ดงักล่าว ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบคุณสมบติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้  และเน่ืองจากกรรมการเขา้ใหม่ดงักล่าว มีคุณสมบติัครบถว้น

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) อีกทั้ งมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของคุณสมบติั

ของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและแต่งตั้ งเขา้ใหม่ ให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการ และไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบว่าไม่ควรไปด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุด
ยอ่ยอ่ืนอีก 

ประธานฯ ไดรั้บไปพิจารณาในขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
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นางสาวเยาวโ์รจน์ กล่ินบุญ ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงว่า ในการเปิดเผยขอ้มูลกรรมการของบริษทั

นั้น เป็นไปตาม คู่มือประเมินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

สมาคมบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงไดว้างแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองขอ้มูลของกรรมการไว ้ในส่วนของการ

เปิดเผยขอ้มูลผลงานท่ีผ่านมาของกรรมการ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี IOD ก าหนดไว ้บริษทัขอรับขอ้เสนอแนะน้ีไว ้แลว้จะ
พิจารณาแกไ้ขต่อไป 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดใ้ห้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง

กรรมการบริษทัในขณะท่ีกรรมการนั้นรับต าแหน่งเป็นขา้ราชการอยู่ ซ่ึงอาจจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี จึง
อยากใหบ้ริษทัตรวจสอบวา่จะขดักบัหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดก้ล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติัการ
แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติั

การแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 6.1 นายอภิชาต ิจรีะพนัธ์ุ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 506,421,246 99.9551 

ไม่เห็นดว้ย 203,200 0.0401 

งดออกเสียง 13,401 - 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 667 ราย 506,661,847 100.00 
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หมายเหตุ: ในวาระการแต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ มีบตัรเสียจ านวน 24,000 เสียง หรือคิด

เป็นร้อยละ 0.0047 

6.2 นายพลช หุตะเจริญ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,359,444 98.9637 

ไม่เห็นดว้ย 5,249,702 1.0362 

งดออกเสียง 52,601 - 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 667 ราย 506,661,847 100.00 

หมายเหตุ: ในวาระการแต่งตั้ง นายพลช หุตะเจริญ มีบตัรเสียจ านวน 100 เสียง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.0000 

6.3 นายนิพนธ์ ฮะกมี ี  

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 506,366,246 99.9471 

ไม่เห็นดว้ย 268,000 0.0528 

งดออกเสียง 27,601 - 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 667 ราย 506,661,847 100.00 
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6.4 นายสมศักดิ์ โชตรัิตนะศิริ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 506,057,944 99.9660 

ไม่เห็นดว้ย 116,602 0.0230 

งดออกเสียง 432,101 - 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 667 ราย 506,661,847 100.00 

หมายเหตุ: ในวาระการแต่งตั้ง นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ มีบตัรเสียจ านวน 55,200 เสียง หรือ

คิดเป็นร้อยละ 0.0109 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน ช้ีแจง
รายละเอียดในวาระน้ี 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 

และเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโต
ของผลก าไรบริษทัฯ แลว้ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการ  ดงัน้ี 
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 ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง บ าเหน็จพเิศษ 

ประธานกรรมการ 60,000   

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของเงินปันผล 

กรรมการ 40,000  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  30,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 30,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  20,000 

   

ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ก าหนดให้คงอตัราเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2556    

  โดยคณะกรรมการบริษทัให้ไดรั้บเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุมรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วม

ประชุม ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดอตัราค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเท่ากบัปี 2556 ท่ีผ่าน

มา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว และเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557  

มีผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้สงัเกตุในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดใ้ห้ขอ้สังเกตุถึงการก าหนดค่าตอบแทน

ของประธานกรรมการและกรรมการ รวมถึงการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุม 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 โดยก าหนด

ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,900,000 บาท และโบนสักรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปัน
ผล โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือห้นซ่ึงมา

ประชุม 

เห็นดว้ย 506,607,350 99.9892 

ไม่เห็นดว้ย 2,200 0.0004 

งดออกเสียง 52,400 0.0103 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 670 ราย 506,661,950 100.00 

 

หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน ช้ีแจง

รายละเอียดในวาระน้ี 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม

อีกได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองการก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน

ตอ้งจดัใหมี้การเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีทุกรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี ซ่ึงผูส้อบบญัชีในนามบริษทั ส านกังาน เอ.เอม็.ที. 

แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาตั้งแต่ปี 2547 – 2556 รวม 9 ปี จึงเห็นควร
ท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี เพ่ือใหบ้ริษทัมีการหมุนเวียนของผูส้อบบญัชี 



21 

 

ประกอบข้อบังคบับริษทัฯ ข้อ 36  ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9   ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2557 และเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็น

ส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยเสนอให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809 และ/หรือ 

2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ 

3. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3427  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

นอกจากน้ี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,400,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาบญัชีก่อนหนา้ท่ีเท่ากบั 1,050,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าเหตุใดค่าสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีถึงสูงข้ึน ซ่ึงจะท าใหค่้าใชจ่้ายของบริษทัสูงข้ึนไปดว้ย 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า บริษัทได้เปรียบเทียบราคาของค่าสอบบัญชีกับส านัก

งานสอบบญัชีหลายๆ ท่ี แลว้พบวา่ค่าสอบบญัชีของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีราคาท่ีต ่าและ

เหมาะสมท่ีสุด 
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หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษทั โดยอนุมติัให้นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3809 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 

และ/หรือนายเพ่ิมศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3427 เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั โดยใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

ต่องบการเงินของบริษทั และอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2557 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 458,425,558 90.4801 

ไม่เห็นดว้ย 48,229,900 9.5192 

งดออกเสียง 3,500 - 

รวมผูถื้อหุน้จ านวน 674 ราย 506,661,958 100.00 

 

หมายเหตุ :  1) ในวาระน้ีมีบตัรเสีย 3,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0005 

 2) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และการเข้าท ารายการ

ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกีย่วโยงกัน 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 ซ่ึงไดจ้ดั

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และ
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อนุมติัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประธานฯ ขอมอบหมายให้

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดของการเขา้ลงทุน และการเขา้ท ารายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว ใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1) การเข้าท าสัญญา Joint  Venture Agreement  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเปิดกวา้งทางดา้นโอกาส ความ

ยืดหยุ่นในการลงทุน รวมถึงเพ่ือเป็นการรักษาไวซ่ึ้งความลบัทางธุรกิจ ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั

ใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีจะด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัส าหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลใน

เส้นทางบินต่างประเทศดว้ยเคร่ืองบินแบบ Wide Body (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งน้ี บริษทัยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ือง

ลกัษณะบริษทัร่วมทุน โดยบริษทัร่วมทุนอาจเป็นบริษทัท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษทัท่ีมีการด าเนิน

ธุรกิจอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี บริษทัจะพิจารณาเร่ืองบริษทัร่วมทุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ี 

การลงทุนดังกล่าวจะกระท าผ่านบริษัทย่อยท่ีบริษัทจะได้จัดตั้ งข้ึนเพ่ือการเข้าลงทุนโดยเฉพาะ (“NOK SPV”) 

(รายละเอียดการลงทุนผา่น NOK SPV ปรากฏตามขอ้ 2) ดา้นล่างน้ี 

ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท าสญัญา Joint  Venture Agreement ซ่ึงจะ

ไดจ้ดัท าข้ึนระหว่างบริษทั NOK SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษทัท่ีกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัจะได้

จดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนดงักล่าว (“บริษทั ก.”) เพ่ือร่วมกนัก าหนดลกัษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ 

การบริหารงานในบริษทัร่วมทุน สิทธิและหนา้ท่ีระหว่างกนั ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการด าเนินการตาม

ขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั และ SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรายละไม่เกิน

ร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน และ บริษทั ก. จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิด

เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน ทั้ งน้ี บริษทัจะลงทุนใน

บริษทัร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบส่ีลา้นเกา้แสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุน

เบ้ืองตน้ในบริษทัร่วมทุนซ่ึงเป็นเงินทุนทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท)  ทั้งน้ี สรุปสาระส าคญั

ของสญัญา Joint Venture Agreement มีรายละเอียดเป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า นายพาที สารสิน นายปิยะ ยอดมณี 

นายยอดชาย สุทธิธนกลู และ นายรนนท ์มินทะขิน ซ่ึงเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัจะเขา้เป็นผูถื้อ

หุน้ในบริษทั ก. (ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 25, 25, 25 และ 25 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ก. 
(ตามล าดบั)) ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจของบริษทัร่วมทุนได ้ 
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2) การจดัตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผู้บริหารเพือ่เข้าลงทุนในบริษทัร่วมทุน  

เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุน้ของบริษทัท่ีจะด าเนินการธุรกิจสาย

การบิน บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้งบริษทัยอ่ย (NOK SPV)  เพ่ือการเขา้ลงทุนดงักล่าว  บริษทัจึงพิจารณาใหน้าย

พาที สารสิน กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน NOK SPV (ทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท  (สิบ
ลา้นบาท) ร่วมกบับริษทั โดย 

- บริษทัจะเขา้ถือหุน้ใน NOK SPV ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุน้สามญั) ของหุน้ท่ี ออกและ

 จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 4.9  ล้านบาท (ส่ีล้าน
 เกา้แสนบาท))  

- นายพาที สารสิน จะเขา้ถือหุน้ใน NOK SPV ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 50 (หุน้ บุ ริม สิท ธิ ) ของ

 หุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน  5 ล้ า น
บาท (หา้ลา้นบาท)) และ 

- ส่วนหุน้ท่ีเหลือสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 1  (หุน้บุริมสิทธิ) ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายได ้ แ ล้ ว

 ทั้ งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)) 

 จะถือโดยบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนกังาน หรือลกูจา้ง ข อ ง บ ริ ษั ท  คู่

 สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนกังาน หรือ ลกูจา้ง นั้น รวมทั้ งไม่ใช่

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษทัและเพ่ือให้บริษทัสามารถเข้า
 ลงทุนในบริษทัร่วมทุนได ้ 

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดมี้การพิจารณาผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลแบบสะสม
ในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิแต่ละราย  

 นอกจากน้ี นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหป้ระธานกรรมการ 

และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากประธานกรรมการ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณา สรรหา เสนอช่ือ และแต่งตั้ง

บุคคลใดๆ ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้เป็นกรรมการของ NOK SPV รวมถึงใหมี้อ านาจในการ

แต่งตั้งกรรมการผูมี้อ  านาจของ NOK SPV และพิจารณา สรรหา เสนอช่ือบุคคลใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อ

หุน้ในสดัส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 1 (หุน้บุริมสิทธิ) ของ NOK SPV 
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3) การจดัตั้ง และ/หรือ การเข้าซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV 

 NOK SPV จะด าเนินการจดัตั้งบริษทั และ/หรือ เขา้ซ้ือหุน้ และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนิน

ธุรกิจอยู่แลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยู่แลว้ โดยจะไม่เป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยการสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนเป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 1) ขา้งตน้   

4) การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV 

  เพ่ือใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนผ่าน NOK SPV ได ้บริษทัจะใหกู้ย้ืมเงินแก่ NOK SPV เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 

970 ลา้นบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) โดยคิดอตัราดอกเบ้ียเท่ากับร้อยละ 0.5 บวกอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า

ระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของ 2 ธนาคารคือของบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์และบมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยช าระคืนเงินตน้ปี
ท่ี 10 เตม็จ านวน 

5) การเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน  รวมถึงสัญญา Brand License  

Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement  

 ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint  Venture Agreement แลว้นั้น บริษทัและ/หรือ NOK SPV 

จะเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน เพ่ือให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/

หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุนไดรั้บสิทธิในการใชช่ื้อ แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ 

เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT โดยมีอตัราค่าบริการตามสัญญาท่ีร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี นอกจากน้ี

บริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา Special Prorate Agreement กบั SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน เพ่ือ

ก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและขยาย

เครือข่ายการบิน  โดยคู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป   

   ในการน้ี เม่ือพิจารณารายการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน

ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.  2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไป”) อาจพิจารณาไดว้่า

รายการตาม ขอ้ 1) – 3) เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน รายการประเภทท่ี 2 โดยมีขนาดรายการ

รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 15.5 ซ่ึงค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินของบริษทัส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท าใหบ้ริษทัตอ้งด าเนินการรายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
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บริษทั ซ่ึงไดแ้นบมากบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี และจึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี เพ่ืออนุมติัการ
เขา้ท ารายการโดยไม่ชกัชา้ 

นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตามรายละเอียดขา้งตน้ 

พิจารณาไดว้่าเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”) ซ่ึง

พิจารณาแยกตามรายการไดด้งัน้ี  

i. การเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนซ่ึงรวมถึงการเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ตามขอ้ 1) 

ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองด้วยบริษัทจะเข้าท าสัญญา Joint Venture 

Agreement ร่วมกบั NOK SPV และบริษทั ก. ซ่ึงจะมีนายพาที สารสิน นายปิยะ ยอดมณี และ นาย

ยอดชาย สุทธิธนกูล ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นของ NOK SPV และ/

หรือ บริษทั ก. ดว้ย ดงันั้น NOK SPV และบริษทั ก. อาจพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง

ตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเม่ือค านวณรายการแลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบการเงิน

ของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 974.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.7 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

ii. การจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุน้ร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน 

ตามขอ้ 2) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากนายพาที สารสิน เขา้ข่ายเป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดน้ าไปคิด

รวมกบัมลูค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอ้ i ขา้งตน้น้ีแลว้ 

iii. การจัดตั้ ง และ/หรือ การเข้าซ้ือหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีท่ีบริษัท

พิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดเพ่ือการเขา้ลงทุนในในบริษทัร่วมทุน 

ตามขอ้ 3) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากบริษทัร่วมทุน และบริษทั ก. อาจ

พิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้
ท ารายการน้ีไดน้ าไปคิดรวมกบัมลูค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอ้ i ขา้งตน้น้ีแลว้ 

iv. การให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV ตามขอ้ 4) ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก NOK SPV 

เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเม่ือค านวณรายการแลว้ มีมูลค่าของ

รายการตามงบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อย
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เจ็ดสิบลา้นบาท) รวมถึงดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  หรือร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของบริษทั มีมูลค่ามากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั 

v. การเข้าท าสัญญาท่ีเก่ียวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  

Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ตามขอ้ 5) ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เน่ืองจากบริษทัร่วมทุนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั   

 ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 100 ลา้นบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั ท าใหบ้ริษทัตอ้งด าเนินการรายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมี

รายละเอียดตามสารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงไดแ้นบมากบั

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี และจึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี เพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการ 

 นอกจากน้ี ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ นาย

โชคชยั ปัญญายงค์ และ/หรือ นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาวา่บริษทัจะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนท่ีมีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวอยู่แลว้ในปัจจุบนั หรือ

จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ในอนาคตกไ็ด ้ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเขา้ลงทุน รวมถึง NOK SPV และ บริษทัร่วมทุน เช่น การเลือกบริษทัร่วมทุนท่ีจะลงทุน และ/หรือ รายละเอียด

การเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทัร่วมทุนท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ (แลว้แต่กรณี) เป็นตน้ และใหมี้อ านาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา 

แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลง เขา้ท า ลงนาม ส่งมอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเขา้ลงทุน

ดงักล่าวกบัคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อขอ

อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(“ส านักงาน กลต.”) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ถอ้ยค า ขอ้ความต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน ซ่ึงรวมถึงการเขา้ท า

สัญญา Joint Venture Agreement และ/หรือ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ รวมทั้งสัญญาซ้ือขายหุ้นในบริษทัร่วมทุน รวมถึง

ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทั้งใหมี้อ านาจใน
การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
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หลงัจากท่ีนางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐไดช้ี้แจงรายละเอียดเสร็จส้ินแลว้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

มีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเก่ียวกบัความคุม้ค่าในการลงทุน
ร่วมทุนคร้ังน้ี และความคุม้ค่าในตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทัใหเ้งินกูก้บั NOK SPV  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดช้ี้แจงว่า ประมาณการเงินลงทุนเบ้ืองตน้ในบริษทัร่วมทุนทั้งหมดเป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยบริษทัมีแผนการวา่ภายในระยะเวลา 5 ปี จะมีเคร่ืองบินประมาณ 7 ล า เคร่ืองบิน

ทั้งหมดจะเป็นเคร่ืองบินท่ีเช่ามา ในส่วนของการใหกู้ย้ืมเงินกบั NOK SPV นั้นถือเสมือนเป็นการลงทุนของบริษทั เน่ือง

ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุ้นของบริษทัท่ีจะด าเนินธุรกิจสายการบิน ท าให้บริษทัไม่

สามารถลงทุนไดเ้องตามกฎหมาย และในขณะเดียวกนับริษทัไม่อยากให้ NOK SPV มีทุนจดทะเบียนท่ีมากเกินไป จึง
เลือกวิธีการใหกู้ย้ืมเงินแทน 

นายธนชั ธชัวรานนัท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถึงเหตุผลท่ีเลือก SCOOT เป็นบริษทัท่ี
จะเขา้ร่วมทุนดว้ย และเร่ืองผลก าไรของ NOK SCOOT ในระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหนา้ 

นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงว่า บริษทัไดศึ้กษาการร่วมทุนกบั SCOOT เป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ ซ่ึงพบว่า 

SCOOT เป็นบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบับริษทัมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความคิด ความสร้างสรรค ์รวมทั้งมีวตัถุประสงคท่ี์

ตรงกัน จึงตัดสินใจเลือกเป็น Partnership ของบริษทั ในส่วนของผลก าไรนั้น เน่ืองจากยงัไม่ได้มีการด าเนินธุรกิจ 
บริษทัจึงยงัไม่สามารถคาดการณ์ได ้ 

นายธนชั ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจาก SCOOT เป็นสาย

การบินท่ีมีระยะทางบินพิสัยกลาง (Medium Haul) เหมือนสายการบิน NOK SCOOT ดังนั้นจะเกิดกรณีท่ีบินทับ

เส้นทางกนัหรือไม่ และขอให้อธิบายในส่วนของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน NOK SCOOT ท่ีจะมีมากถึงร้อย
ละ 45.6 

นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงว่า จะไม่มีการบินทบัเสน้ทางกนั เน่ืองจาก SCOOT มีฐานปฏิบติัการบิน (Hub) 

อยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์อย่างเดียว และนางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของอตัราผลตอบแทนว่า 

ส่ิงท่ีท าใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนใน NOK SCOOT สูงนั้น เน่ืองจากลกัษณะการลงทุนนั้นจะเป็นในลกัษณะการเช่า

เคร่ืองบิน และจะมีกระแสเงินสดเขา้มาเร็ว เน่ืองจากในการขายตัว๋เคร่ืองบินนั้นจะเป็นการเก็บเงินล่วงหน้า จึงท าให้
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนขา้งสูง 
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าเก่ียวกบัเส้นทางการบินของ NOK 

SCOOT และ ในการกูเ้งินจ านวน 970 ลา้นบาทนั้น บริษทัจะมีวิธีการจดัแหล่งเงินทุนอย่างไร โดยจะใหเ้งินกูค้ร้ังเดียว 
หรือใหเ้งินเป็นงวดๆ  

นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัเส้นทางการบินของ NOK SCOOT ว่าจะตอ้งมีการขอสิทธิในเสน้ทาง

การบินก่อน ในส่วนของเวลาของการบินนั้น จะพิจารณาจากพฤติกรรมของผูโ้ดยสารเป็นหลกัวา่ผูโ้ดยสารชอบเดินทาง

เวลาไหน แต่ยงัไม่สามารถระบุท่ีอตัราค่าโดยสารเบ้ืองตน้ได ้แต่จะเหมาะสม และคุม้ค่ากบัการใชเ้งินของผูโ้ดยสาร
อยา่งแน่นอน 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการหาเงินลงทุนว่า ในขณะน้ีบริษทัมีเงินสด

หมุนเวียนเป็นจ านวนมาก บริษทัจึงน าเงินทุนหมุนเวียนมาให้กู ้ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย เฉล่ียบวกดว้ยร้อยละ 0.50 

ผูรั้บมอบฉันทะจาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบถามเก่ียวกบั รายงานของท่ีปรึกษา

การเงินอิสระว่าในส่วนของรายไดค่้าโดยสาร ในการพิจารณาอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) นั้น มีการ

พิจารณาถึงปัจจยัทางการเมืองดว้ยหรือไม่ 

นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงว่าในส่วนของรายไดค่้าโดยสารนั้น อาจจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

ทางการเมือง รวมทั้ งส่ิงแวดลอ้มพฤติกรรมต่างๆ ของผูโ้ดยสารได ้ซ่ึงในการพิจารณาอตัราค่าโดยสารนั้น ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนั้นดว้ย ทั้ งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดช้ี้แจง

เพ่ิมเติมว่าการประมาณการอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารในช่วงเร่ิมประกอบกิจการของบริษทัร่วมทุน ใช้อตัราท่ี

ค่อนขา้งระมดัระวงั (Conservative) เม่ือเทียบกบัขอ้มูลเฉล่ียในอุตสาหกรรมทางการบิน  อีกทั้ง บริษทัคาดว่าจะเปิด

ด าเนินการช่วงปลายปีน้ี  ซ่ึงน่าจะมีความชดัเจนของสถานการณ์การเมืองท่ีมากข้ึนกวา่ปัจจุบนั 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย  

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และการ

เขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งการมอบอ านาจ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั 

และการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการมอบ
อ านาจ ตามความขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 478,734,417 99.3921 

ไม่เห็นดว้ย 2,882,900 0.5985 

งดออกเสียง 44,701 0.0092 

รวมผูถื้อหุน้

จ านวน 674 ราย 
481,662,018 100.00 

 

หมายเหตุ :  1) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 2) นายพาที สารสิน ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัจ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 4 เป็นผู ้ถือหุ้นท่ี มีส่วนได้เสียในวาระน้ี  จึงไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ในการประกอบกจิการของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน ช้ีแจง

รายละเอียดในวาระน้ี 

   นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าสืบเน่ืองจากบริษัทจะมีการติดตั้ ง 

อุปกรณ์สัญญาณ WI-FI บนเคร่ืองบิน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการติดต่อส่ือสารระหว่างการเดินทาง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยบริษทัจะตอ้งมีการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจของบริษทั 
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บริษทัจึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัสามารถประกอบกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นการประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 24 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ือสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการ

ให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนข้อมูลบน
ภาคพ้ืนดินและอากาศยาน” 

อน่ึง ภายหลงัจากการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคด์งักล่าว บริษทัจะมีวตัถุประสงคท์ั้งหมดจ านวน 24 ขอ้ 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการของบริษทั 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 503.770,518 99.4293 

ไม่เห็นดว้ย 2,873,400 0.5671 

งดออกเสียง 15,100 0.0029 

รวมผูถื้อหุน้

จ านวน 674 ราย 
506,662,018 100.00 
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หมายเหตุ :  1) ในวาระน้ีมีบตัรเสีย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

 2) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์กรณีท่ีมีบุคคลข้ึนโดยสารเคร่ืองบินของสาย

การบินนกแอร์โดยไม่มีบตัรโดยสาร ท่ีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี สายการบินนกแอร์ได้

ค านึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารเป็นส าคญั จึงไดก้ าหนดมาตรการความปลอดภยัก่อนเคร่ืองบินน าเคร่ืองข้ึนบิน 

เช่น ผูโ้ดยสารทุกคนจะตอ้งท าการ Check-in ก่อนข้ึนเคร่ืองโดยสัมภาระท่ีท าการ Check-in เพ่ือบรรทุกเก็บจะตอ้งผ่าน

การเอก็ซเรยต์รวจสอบสมัภาระทุกใบ ผูโ้ดยสารตอ้งแสดงบตัรโดยสารแก่เจา้หนา้ท่ีของการท่าอากาศยาน เพ่ือแสดงตน

ก่อน Boarding และเม่ือพนักงานเชิญผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองแล้ว พนักงานจะท าการตรวจสอบบัตรประชาชนหรือ

พาสปอร์ต อีกคร้ัง ว่าตรงกบับตัรโดยสารหรือไม่ หลงัจากนั้นลกูเรือจะตรวจสอบ บตัรโดยสารของผูโ้ดยสารอีกคร้ังท่ี

ประตูเคร่ืองบิน กรณีท่ีผูโ้ดยสาร Check-in แลว้ไม่แสดงตน สัมภาระของผูโ้ดยสารท่ีไม่แสดงตนจะถกูน าลงและจะไม่

ถูกขนส่งรวมไปกบัเท่ียวบินนั้น และหลงัจากท่ี Boarding แลว้ ลูกเรือจะตอ้งตรวจนบัจ านวนผูโ้ดยสารใหต้รงกบับตัร

โดยสารท่ีเขา้มา Check-in อีกคร้ังหน่ึงดว้ย กระบวนการตรวจสอบเหล่าน้ีเป็นไปเพ่ือสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความ

ปลอดภยัของสายการบิน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 

  นายภาณุวัฒน์  เวชยนัต์วิวฒัน์  ผู ้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามเก่ียวกับมุมมองของ

อุตสาหกรรมสายการบินสายการบินราคาประหยดั และสดัส่วนรายได ้NOK SCOOT ท่ีใหก้บับริษทัในอีก 5 ปีขา้งหนา้
จะเป็นอยา่งไร 

  นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงว่า อตัราการเจริญเติบโตของผูโ้ดยสารของนกแอร์ในระยะเวลา 3-5 ปี

ขา้งหน้านั้นอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 ในส่วนของมุมมองของอุตสาหกรรมสายการบินนั้นค่อนขา้งสดใส แต่ยงัไม่
สามารถคาดการณ์สดัส่วนรายไดข้อง NOK SCOOT ได ้
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  นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในรายงานประจ าปี 2556 

เก่ียวกบัเร่ืองอตัราการลาออกของพนกังาน และช่ืนชมเร่ืองของผูใ้ห้บริการ Outsource ท่ีเวียงจนัทร์ ในเร่ืองการดูแล
ผูโ้ดยสาร และไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อผูใ้หบ้ริการ Outsource ท่ีจงัหวดัอุดรธานี 

  นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถึงประเดน็ดา้นความปลอดภยั 

  นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถึงเหตุการณ์ท่ีสถามบินนานาชาติ
หาดใหญ่กรณีท่ีมีบุคคลท่ีไม่มีบตัรโดยสารข้ึนไปบนเคร่ืองบิน 

  นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงว่าบริษทัไดมี้มาตรการป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวและให้ความส าคญัต่อ

ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารอยา่งสูงสุด 

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองไดใ้หข้อ้เสนอแนะเร่ืองการอ านวยความ

สะดวกในการเดินทางส าหรับการมาประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลในหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มลูเป็นตารางเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน และไดส้อบถามถึงการค านวณก าไรต่อ
หุน้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ เป็นผูใ้หช้ี้แจงและใหข้อ้มลูต่อผูถื้อหุน้ดงักล่าว
กรณีการค านวณก าไรต่อหุน้ 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผู ้

ถือหุน้มีขอ้สงสัย และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาต่อท่ีประชุม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุก

ท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อท่ีประชุมและขอปิดการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2557 
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ปิดประชุม เวลา 17:15 น.  

 

 

       .................................................. 

               (นายอภิพร ภาษวธัน)์ 

          ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

.................................................. 

                (ปัญญา ชุติสิริวงศ)์ 

                 เลขานุการบริษทั 

 


