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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานที่ประชุม 

  ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 09.18 น. ณ หอ้งประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เร่ิมการประชุม 

  นายสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ประธานได้
ขอให้นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ ท าหน้า ท่ีผู ้ด  า เ นินรายการการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2559  
(“ผู้ด าเนินรายการ”) ผูด้  าเนินรายการแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุน้ของบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 625,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 625,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วดัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 บริษทัฯ 
มีทุนช าระแลว้จ านวน 625,000,000 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท มีผูถื้อหุ้นจ านวน 10,323 ราย ซ่ึงในการ
ประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 90 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน
จ านวน 80 ราย รวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวน 170 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งหมดเป็นจ านวน 292,213,454 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
46.7542 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

กรรมการบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนึก  เองตระกลู           ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. เรืออากาศเอกมนตรี   จ าเรียง       กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายณรงคช์ยั   วอ่งธนะวิโมกษ ์  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา 

     และก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายจรัมพร    โชติกเสถียร        กรรมการ และ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. นายโชคชยั   ปัญญายงค ์         กรรมการ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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6. นายวิสิฐ    ตันติ สุนทร      กรรมการ อิสระ  /  กรรมการก ากับดูแล กิจการ ท่ี ดี  และ  
     กรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

7. นายพาที   สารสิน              ก ร ร ม ก า ร  /  ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ท่ี ดี  แ ล ะ  
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

8. นายพิมล   ศรีวิกรม ์            กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นายอภิชาติ   จีระพนัธ์ุ              กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  

     ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระท่ีไดรั้บ 
     มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

10. นายผดุงเดช   อินทรลกัษณ์       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระท่ี 
     ไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

11. นายนิพนธ์    ฮะกีมี                กรรมการ และ กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี มากกวา่ 90% ของกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

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

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาตรี  ตระกลูมณีเนตร    ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทัส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล  
                               จ ากดั 

2) นางสาววรมนต ์ เก่งถนอมศกัด์ิ       ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกังานกฎหมาย    
                               แคปปิตอล จ ากดั 

3) นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์   ผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ  

 สอบบญัชี จ ากดั 
4) นายกอบชยั  ชิดเช้ือสกลุชน  ผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ  

 สอบบญัชี จ ากดั 
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  ในวนัน้ี นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 

พร้อมกันน้ี เพ่ือให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส นางสาวนวลวรรณ  
ภู่ประเสริฐ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุน้อาสาสมคัรท าหนา้ท่ีเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน ดงัน้ี 

1) นางสาวอิศราภรณ์ วรถาวรวิวฒัน ์ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2) นายนคร สิวะวรรณวงศ ์   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งการนบัคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุน้ในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. ผูถื้อหุน้ 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือ ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมาซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

                2.   การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 6 ประธาน จะขอใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมีบตัรลงคะแนน
อยู่นั้น  ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี ไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  เท่านั้น  โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และน ามา
หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้น ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
วาระนั้นๆ 

   ส าหรับวาระท่ี 6 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
นั้น ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว จนกวา่การด าเนินการประชุมใน
วาระน้ีจะเสร็จส้ิน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี 

3. เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ขอให้
ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเพ่ือสรุปผลคะแนน และประธานจะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบั
คะแนนและการลงมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป     

 อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานอาจจะ
ขอใหท่ี้ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน  เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 
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4.  ในทุกวาระ หากผูถื้อหุ้นต้องการถามหรือเเสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือ ข้ึน และเม่ือ
ประธาน อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมช่ือ-สกลุก่อน  

5.  ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพ่ือให้การ
ประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการท่ี
เหมาะสม 

ส าหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี ประกอบดว้ย ชุดหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีส าเนารายงานการ
ประชุมคร้ังก่อน รวมทั้งขอ้มูลกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม         
ผูถื้อหุน้  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม และ CD-ROM รายงานประจ าปี 2558 ซ่ึงเอกสารทั้งหมดไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไวอี้กช่องทางหน่ึงดว้ย 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพือ่ทราบ 

  ประธานไดข้อใหน้ายพาที สารสิน ช้ีแจงรายละเอียดการยกเลิกเท่ียวบินในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2559
พร้อมทั้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

  นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าการเปิดเสรีของธุรกิจการบินในประเทศ ส่งผลให้มี
คู่แข่งขนัในธุรกิจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสายการบินนกแอร์ไดด้ าเนินธุรกิจตามแนวทางการแข่งขนัอย่างเสรีและโปร่งใสมาโดย
ตลอด 

               เหตุการณ์ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2559 เกิดจากความพยายามในการปรับมาตรฐานการบินของบริษทัฯ 
ให้ไดเ้ทียบเท่ากบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการบินแห่งสหภาพยุโรป หรือ EASA  เพ่ือรองรับแผนด าเนินธุรกิจ
ระหว่างบริษทั และสายการบินในแถบยุโรป จึงท าให้บริษทัตอ้งปรับโครงสร้างภายในของบริษทัให้เป็นไปตาม
มาตรฐานส่งผลให้นักบินจ านวน 14 คนลาออกในท้ายท่ีสุด และท าให้เกิดการยกเลิกเท่ียวบินซ่ึงกระทบต่อการ
ใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารและผลการด าเนินงานของบริษทัอีกดว้ย     

  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากจ านวนนักบินท่ีลดลง บริษทัฯ จึงเร่งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้
สถานการณ์ของบริษทัฯ ใหก้ลบัมาเป็นปกติโดยเร็ว ซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากอตัราผูโ้ดยสารสาย
การบินนกแอร์ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ท่ีผา่นมาปรับตวัดีข้ึนเฉล่ียร้อยละ 90 

ประธาน ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ สาเหตุหลกั คือ ธุรกิจการบินในประเทศมีคู่แข่งขนักนั
รุนแรงท าใหส้ายการบินต่างๆ มีความตอ้งการนกับินเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั ส่งผลใหจ้ านวนนกับินขาดแคลนประกอบกบั
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การใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าเพ่ือจุงใจใหน้กับินไปร่วมงานดว้ย ทั้งน้ีบริษทัไดท้ราบถึงปัญหาดงักล่าว และมิไดน่ิ้งนอน
ใจท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหาดงักล่าวซ่ึงครอบคลุมทั้งนักบินและพนักงานทุกฝ่ายอย่างจริงจงั แต่ใน
ขอ้เท็จจริงปัญหาการขาดแคลนนักบินไม่ไดเ้กิดข้ึนในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาท่ีธุรกิจการบินในภูมิภาค 
รวมถึงทัว่โลกต่างกป็ระสบปัญหาดงักล่าว 

ในส่วนของสายการบินนกแอร์นั้นไดมี้การสรรหานกับินเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนนกับินท่ีไดล้าออกไป 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการฝึกอบรมให้มีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด เพ่ือให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้ ซ่ึงคาดว่า
ภายในส้ินปีบริษทัจะมีนกับินประมาณ 136 คน ตามแผนท่ีไดว้างไว ้และเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีมี
เช่ือมัน่วา่สายการบินนกแอร์ยงัคงไดรั้บการตอบรับจากผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดี 

มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวใหก้ าลงัใจบริษทัฯ และมีความภูมิใจใน
ฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ไม่ควรจดัในเวลา 9.00 น. เน่ืองจากผูถื้อหุ้นอาจไม่สะดวกในการเดินทาง และควรจดัให้มีอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและจะด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้นและผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ไดเ้สนอแนะว่า ปัญหาเก่ียวกบันักบินของบริษทัฯ ควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในวาระรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินการเป็นไปตามวาระ 

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีอีกประธานจึงถือว่าท่ีประชุม
รับทราบเร่ืองต่างๆ ท่ีแจง้ใหท้ราบแลว้ 

หมายเหตุ:  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  
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วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

  ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีไปประชุม 

  ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2558 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าตามท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัการออก
และเสนอขายหุ้นกูจ้  านวนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท ก าหนดระยะเวลา 5 ปี จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือปี 2558 นั้น อยาก
ทราบวา่บริษทัมีแผนการออกหุน้ดงักล่าวเม่ือใด 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่าสภาวะตลาด ณ ขณะน้ี ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การออกหุน้กู ้ 

  ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมไปเม่ือ
วนัท่ี 9 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 297,284,073 99.9996 
ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0003 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 227 ราย 297,285,073 - 
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วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 

  ประธานไดม้อบหมายให้นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม 

  นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทัประจ าปี 2558 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าวีดีทศัน์สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
น าเสนอในคร้ังน้ีดว้ย  

  ภายหลงัท่ีผูถื้อหุ้นไดช้มวิดีทศัน์แลว้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายสุธีย ์อยู่ดี ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ตามรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2558 มีก าไรก่อนหกัตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ อยู ่3,530 ลา้นบาทซ่ึงอยู่ในเกณฑดี์ แต่ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทัฯ ขาดทุนถึง 422 ลา้นบาท อยากทราบวา่มีตน้ทุนใดท่ีมีนยัส าคญั ท่ีบริษทัไดน้ ามาหกัออก 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตน้ทุนคงท่ีท่ีปรากฏตามรายงานทางการ
เงินของบริษทัฯ คือตน้ทุนท่ีเกิดจากค่าเช่าเคร่ืองบิน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีเคร่ืองบินแบบไอพ่น 737-800 จ านวน 20 ล า 
และ เคร่ืองบินแบบใบพดัอีกจ านวน 8 ล า 

  นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้นและผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้
สอบถามดงัน้ี 

1. เพราะเหตุใดบริษทัคู่แข่งท่ีประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดับางบริษทั มีการรายงาน
การเติบโตและสามารถท าก าไรไดม้ากกว่าบริษทัฯ จึงขอให้ช้ีแจงว่าลกัษณะการประกอบธุรกิจมีความแตกต่างกนั
อยา่งไร 

2. ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดมี้แนวคิดในการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ หรือไม่ 
3. หาก ณ ส้ินปี 2559 บริษทัมีนกับินเพียง 130 คน จากเดิม 160 คน และเพ่ิมเคร่ืองบินอีก

จ านวน 4 ล า จ านวนนกับินดงักล่าวจะเพียงพอต่อเส้นทางการบินของบริษทัฯ หรือไม่ หรือบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะ
ลดเสน้ทางการบินและบริษทัฯ มีแผนจะด าเนินการอยา่งไร  
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ประธานช้ีแจงค าถามแรกต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ความแตกต่างของธุรกิจของบริษทัฯ กบัสายการบิน
ราคาประหยดัอ่ืน ไดแ้ก่  

ประการท่ีหน่ึง ความแตกต่างระหว่างสายการบินนกแอร์กับสายการบินราคาประหยดัอ่ืนคือ  
การมีจุดเช่ือมต่อเส้นทางการบิน (Connecting flight) ระหว่างประเทศ และเส้นทางการบินในประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัสาย
การบินนกแอร์บินจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง และส่วนใหญ่สายการบินระหว่างประเทศจะมาจากสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ดงันั้น จึงอาจก่อให้เกิดความยากล าบากในการเดินทางระหว่างสนามบินทั้ง 2 แห่ง อย่างไรก็ดี 
แมว้่าปัจจุบนับริษทัฯ จะมีสายการบินนกสกู๊ต เป็นจุดเช่ือมต่อเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่าง
ประเทศกต็าม แต่สายการบินนกสกู๊ตยงัไม่ไดด้ าเนินกิจการเตม็รูปแบบ ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัคงมีปัญหาเร่ืองจุดเช่ือมต่อ
เสน้ทางการบินในประเทศและเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศอยู ่

ประการท่ีสอง เดิมบริษทัฯ มีตน้ทุนการซ่อมบ ารุงต ่า แต่ปัจจุบนัตน้ทุนการซ่อมบ ารุงไดป้รับตวัเพ่ิม
สูงข้ึน อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดว้างแผนและหาแนวทางเพ่ือลดตน้ทุนการซ่อมบ ารุงดงักล่าวใหล้ดลง  

ประการท่ีสาม ปัญหาการลาออกของนกับิน ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียหายประมาณ 100-200 ลา้นบาท 
และคาดวา่จะสรรหานกับินใหเ้พียงพอต่อเคร่ืองบินท่ีมีอยูต่ามแผนท่ีวางไว ้ณ ส้ินปี 2559  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงค าถามท่ีสองต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุง
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และไดเ้ผยแพร่บนเวปไซทข์องบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนับริษทัฯ ยงั
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

คุณเสริมมิตร หลิวเจริญ ผูถื้อุหน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯ มีผลขาดทุนจาก
การด าเนินงาน และราคาหุน้ในปัจจุบนัท่ีต ่ากว่าราคาท่ีถูกเสนอขายให้กบัประชาชนคร้ังแรกก่อนการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์(IPO) บริษทัฯ จะด าเนินการอยา่งไร  

ท่านประธานไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่การเปิดตลาดเสรีในธุรกิจการบิน ท าใหมี้คู่แข่งขนัเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้
การแข่งขนัทางด้านราคาและเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสายการบินทัว่โลกไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
ประกอบกบัรูปแบบในการด าเนินธุรกิจตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าสายการบินนกแอร์อยู่ระหว่างการขยายใหมี้จุดเช่ือมต่อ
เส้นทางการบินเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการมิไดน่ิ้งนอนใจและหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวว่าการเปิดเสรีธุรกิจการบินในประเทศ
เป็นปัญหาระดบัประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขนัรุนแรงตามท่ีทราบกนั ส่งผลให้บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน ซ่ึง
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ประธานไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้เร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไวแ้ลว้ ขอเป็นก าลงัใจใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหาร
สามารถกูวิ้กฤติกลบัคืนมาไดโ้ดยเร็ว  

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงค าถามท่ีสามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัว่า ในภูมิภาค
น้ีมีความตอ้งการนกับินเป็นจ านวนมาก ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดฝึ้กอบรมนกับินเท่ากบัจ านวนเท่ียวบินและจ านวนเคร่ืองท่ี
ไดว้างแผนไวม้าโดยตลอด ต่อมาเม่ือเกิดความขาดแคลนนกับินโดยเฉพาะนกับินส าหรับเคร่ืองบินไอพ่นขนาด 737-800 
บริษทัฯ จึงมีแผนท่ีจะสรรหานกับินเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 เคร่ืองบินไอพ่น 737-800 บริษทัฯ ตั้งเป้าว่า ในปี 2559 จะมีนักบินจ านวน 136 คนและ
นกับินผูช่้วย จ านวน 120 คน   

 เคร่ืองบินใบพดั Q400 บริษทัฯ มีนกับินเพียงพอต่อความตอ้งการแลว้  
 เคร่ืองบิน ATR บริษทัฯไดฝึ้กนกับินเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการด าเนินงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 ดงันั้น ในปี 2559 บริษทัฯ คาดวา่จะมีนกับินและนกับินผูช่้วยรวมประมาณ 371 คน  

ส าหรับนโยบายระยะยาวในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองความขาดแคลนนกับินนั้น บริษทัฯ ไดห้ารือร่วมกบั
สายการบินอ่ืนท่ีใชเ้คร่ืองบินประเภทเดียวกนัเพ่ือหาแนวทางในการพฒันานกับินร่วมกนัตามการเติบโตของธุรกิจการ
บินในอนาคต  

  และมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองอีกท่านหน่ึง ไดส้อบถามดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีเง่ือนไขพิเศษในสญัญาวา่จา้งนกับินหรือไม่ เพ่ือป้องกนัปัญหาการลาออกของนกับิน 
2. บริษทัฯ คาดวา่จะใชร้ะยะเวลามากนอ้ยเพียงใดในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองนกับิน 

  นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

  ประการแรก บริษทัฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขสัญญาจา้งนกับินในกรณีท่ีมีการลาออกก่อนครบสัญญา
ให้มีค่าปรับส าหรับการผิดสัญญาท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดส่ื้อสารถึงวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์อนัดีกบั
นกับินเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัและเกิดความใกลชิ้ดกนัระหวา่งผูบ้ริหารและนกับินมากข้ึน 
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  ประการท่ีสอง  บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหาเร่ืองนกับินและคาดวา่สถานการณ์จะดีข้ึน โดย
ขณะน้ีบริษทัฯ ไดจ้า้งนกับินเพ่ิมจ านวน 35 คน และ ไดว้า่จา้งบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบินโบอ้ิง (Boeing) เขา้มาช่วยฝึกอบรม
นกับินเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตเคร่ืองบิน 

  นางสาววนิดา ธญัญะวฒิุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะดงัน้ี 

1. ขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงเร่ืองรายจ่ายของบริษทัฯ ลงในวีดีทศัน์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจมากข้ึนถึง
สาเหตุของการขาดทุน  

2.  บริษทัฯ ควรลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง เช่น ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ The Angel 
3. บริษทัฯ ควรจดัให้มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาค่าบตัรโดยสารให้ผูสู้งอาย ุ

หรือ ผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายท่ีุเดินทางพร้อมกนั 
4. บริษทัฯ ควรมีนโยบายการคงราคาบตัรโดยสารใหค้งท่ีหรือเป็นราคากลางกว่าปัจจุบนัเพ่ือ

สร้างความมัน่ใจแก่ผูโ้ดยสาร 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

  ประการแรก วาระน้ีเป็นวาระเสนอผลการด าเนินงานในปี 2558 ของบริษทัฯ ดังนั้น จึงไม่มี
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดเร่ืองรายจ่ายของบริษทัฯ แต่เร่ืองดงักล่าวจะเสนอให้รับทราบในวาระพิจารณา
อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ต่อไป 

  ประการท่ีสอง ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่ไดผ้ลิตรายการ The Angel แลว้ ดงันั้น จึงไม่มีค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ีต่อไป อยา่งไรกดี็ รายการดงักล่าว ถือเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของบริษทั
ฯ  

  ประการท่ีสาม ส าหรับเร่ืองรายการส่งเสริมการขายซ่ึงผูถื้อหุ้นเสนอ บริษทัฯ จะรับไปพิจารณา
รวมถึงเร่ืองราคาบตัรโดยสาร   

  นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณา
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ ควรหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเร่ืองผลประกอบการและนกับินเพ่ิมเติม 
รวมถึงหารือกบัภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและจะด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

  ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีอีกประธานจึงถือว่าท่ีประชุม
รับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 แลว้ 
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หมายเหตุ  ส าหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

  ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และไดจ้ดัใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ท าการตรวจสอบ รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
เรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั  ซ่ึงก าหนดให้บริษทัจะตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ  
วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี ดังนั้น 
ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

อน่ึง สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

 สินทรัพยร์วม มีจ านวน 7,110 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 541 ลา้นบาท จากเงินทดรองจ่าย
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต ์ท่ีอยูร่ะหวา่งรอเรียกคืนจากผูใ้หเ้ช่าเคร่ืองบิน 

 หน้ีสินรวมมีจ านวน 4,168 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,949 ลา้นบาทจากเจ้าหน้ีและ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าซ่อมแซมเคร่ืองบิน และค่าเช่าเคร่ืองยนต ์ 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ มีจ านวน 3,047 ลา้นบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม จ านวน 105 ลา้นบาท  

 ขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในส่วนของบริษทัใหญ่ มีจ านวน 676 ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนเบด็เสร็จรวม จ านวน 1,662 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษทัฯ จ านวน 724 

ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 938 ลา้นบาท ซ่ึงผลขาดทุนในส่วนของบริษทัฯ มาจากผลการ

ด าเนินงานเฉพาะสายการบินนกแอร์จ านวนประมาณ 422 ลา้นบาท และเป็นการรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
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ในบริษทัย่อย จ านวน 302 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนในบริษทัสายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ส าหรับการ

ด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัระหวา่งประเทศซ่ึงเพ่ิงเร่ิมด าเนินงานในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558  

 จากรายละเอียดของฐานะการเงิน และ ผลการด าเนินงานท่ีไดร้ายงานข้างตน้ บริษทัฯ ขอเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงัน้ี  

1. สืบเน่ืองจากราคาน ้ามนัปัจจุบนัไดป้รับตวัลดลงแลว้ เหตุใดตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้น
ผูโ้ดยสาร (CASK) ของบริษทัฯ ยงัคงสูงกว่ารายไดต่้อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (RASK) และเหตุใดอตัราการ
ขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin factor) ปรับตวัเพ่ิมข้ึน แต่บริษทัฯ ยงัคงมีผลการด าเนินงานขาดทุนอยู ่ 

2. เหตุใดส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ลดลงจากปีก่อนหนา้  
3. งบการเงินของบรษทัท่ีแสดงรายไดข้องสายการบินนกสกู๊ตท่ีประมาณ 2,000 ลา้นบาท แต่มี

ผลขาดทุนถึง 1,200 ลา้นบาท นกสกู๊ตมีแผนด าเนินงานในอนาคตเป็นอย่างไรและสายการบินนกแอร์จะตอ้งเขา้เพ่ิมทุน
ในสายการบินนกสกู๊ตหรือไม่ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงค าถามแรกต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า รายไดร้วมของบริษทัท่ีต ่า
กว่าค่าใชจ่้าย เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นสายการบินท่ีใหบ้ริการในเส้นทางบินภายในประเทศเป็นหลกั โดยคิดเป็นรายได้
ประมาณร้อยละ 90 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ประกอบกบัราคาค่าบตัรโดยสาร (fare) ปรับตวัลดลงโดยเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบจากปีก่อน เน่ืองจากมีการแข่งขนัทางดา้นราคา และบริษทัเร่ิมมีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต ์จึง
มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน ท าใหเ้กิดผลต่างระหวา่งตน้ทุนและรายได ้ 

ในส่วนของอตัราการขนส่งผูโ้ดยสาร (cabin factor) ท่ีเห็นว่าเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนหนา้ เป็นผลมาจาก
บริษทัฯ ไดป้รับกลยุทธ์การแข่งขนัโดยปรับลดราคาบตัรโดยสารลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานนอ้ยกว่าใน
ภาพรวม 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงค าถามท่ีสองต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ปัจจุบนัคู่แข่งขนัของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเป็น
รายท่ี 3 โดยอตัราการเติบโตของคู่แข่งค่อนขา้งสูง กล่าวคือ ภายในช่วงระยะเวลา 2 ปี คู่แข่งมีเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนจ านวน 
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17 ล า ซ่ึงเท่ากบัอตัราการเติบโตของบริษทัฯ ในช่วง 8 ปีท่ีผา่นมา ดงันั้น จึงส่งผลใหส่้วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯ 
ลดลง   

ประธานช้ีแจงค าถามท่ีสามต่อท่ีประชุมว่า แนวโนม้การเติบโตของสายการบินนกสกู๊ตอยู่ในเกณฑดี์ 
แต่ปีท่ีผ่านมาไดรั้บผลกระทบจากการตรวจประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท่ีเขา้มา
ตรวจสอบมาตรฐานระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย และปัจจุบนัสายการบินนกสกู๊ตยงัไม่มีแผนการเพ่ิมทุน 

นายวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่า หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏตามหนา้ 4 ของงบการเงินของบริษทัฯ ใชค้  าวา่ “ประมาณการ” ถกูตอ้งหรือไม่ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า บริษทัฯ บนัทึกบญัชีตามหลกัมาตรฐาน
การบญัชีอย่างถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึงประมาณการส าหรับค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินนั้น เป็นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินท่ี
จะตอ้งมีการประมาณการส ารองไวทุ้กๆ เดือน และเม่ือบริษทัฯ เกิดค่าซ่อมบ ารุงจริงจะปรับประมาณการดงักล่าวลด
ตามค่าซ่อมบ ารุงตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม
และเสนอแนะดงัน้ี 

1. เพราะเหตุใดงบการเงินปรากฏรายการเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญักล่าวคือจากเดิม 110 ลา้นบาทเป็น 800 ลา้นบาท  

2. เงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงปรากฏในงบการเงินคืออะไรและเพราะเหตุใดจึงแยกประเภทจากเงิน
ฝากธนาคารทั้งท่ีเป็นบตัรเงินฝากเช่นเดียวกนั  

3. ในงบกระแสเงินสด การจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาจ่ายจากอะไร  
4. สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ เกิดจากอะไร 
 
นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่  
 
ประการแรก  เน่ืองจากปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การจดัหาเคร่ืองบินโดยจองซ้ือจากโบอ้ิง และมี

การจ่ายเงินมดัจ าไป  ต่อมาไดด้ าเนินกิจกรรมการจดัหาเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองบินโดยวิธีการขายและเช่ากลบั ท าใหไ้ดรั้บเงิน
มดัจ ากลบัคืนมา  

ประการท่ีสอง  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแยกเป็นหลายประเภทเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจปกติ ส าหรับเงินลงทุนชัว่คราวเป็น
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บตัรเงินฝาก ท่ีมีผลตอบแทนจากเงินฝากท่ีมีความเส่ียงต ่า ซ่ึงการแยกประเภทบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
ซ่ึงบงัคบัใช ้ 

 
ประการท่ีสาม ปีท่ีผา่นมาไม่มีการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุน การจ่ายเงินปันผลใน

งบกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2556 และมาจ่ายในปี 2557  
 
ประการท่ีส่ี  สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีระลึกท่ีจดัจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน บริษทั

จะตอ้งจดัเกบ็ส ารองไวเ้พ่ือจ าหน่าย ซ่ึงรายไดท่ี้เกิดจากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกถือเป็นรายไดอ่ื้นนอกเหนือจากรายได้
จากการจ าหน่ายบตัรโดยสาร  

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและจะด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

นายเสริมมิตร หลิวเจริญ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า เพราะเหตุใดสัดส่วนการถือ
หุน้ของผูบ้ริหารในปีท่ีผา่นมาจึงลดลง 

ประธานช้ีแจงวา่ การขายหุน้ของผูบ้ริหารไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  296,690,595 99.8996 
ไม่เห็นดว้ย  298,000 0.1003 
งดออกเสียง  571,900 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 297,560,495 - 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และงดการจ่ายเงนิปันผล  

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีไปประชุม 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 และขอ้ 45 ก าหนดว่า บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น 

ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัฯ 
เป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ หรือเท่ากบัจ านวนเงินทั้งส้ิน 62.5 ลา้น
บาท ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดแลว้ ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาไม่จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

อน่ึง ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
25 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย
ในแต่ละปี โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยั
ต่าง ๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แผนการลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้ง
ไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญันั้น 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 423.9 ลา้นบาท จึง
ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ได ้เน่ืองจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้ น 
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คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า บริษทัฯ สามารถด าเนินการ
ลา้งขาดทุนสะสมไดห้รือไม่ โดยจะสามารถโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัไปลา้งขาดทุน เพ่ือให้บริษทัมีก าไรและ
สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผถื้อหุน้ได ้

ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า บริษทัฯ อาจลา้งผลขาดทุนสะสมไดโ้ดยตอ้งเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นายธนัช ธัชวรานนัท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า 
แนวโนม้ผลการด าเนินงานในปี 2559 ของบริษทัฯ มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ไม่สามารถตอบประเดน็น้ีได ้

นางนันท์นภสั ตั้งมัน่ยุติธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ก าลงัใจบริษทัฯ ในการ
แกไ้ขปัญหาต่อไป 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และงดการจ่ายเงินปันผล 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีทุน
ส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และงดการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
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มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  297,521,095 100 
ไม่เห็นดว้ย  - - 
งดออกเสียง  41,100 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 270ราย 297,562,195 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

  ก่อนช้ีแจงรายละเอียดของวาระน้ี ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมประสงคจ์ะใหก้รรมการ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ีหรือไม่ 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเสนอให้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีอยู่ในห้องประชุมเพ่ือความรวดเร็วใน
การด าเนินการประชุมอยา่งต่อเน่ือง 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีไปประชุม 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี เพ่ือใหจ้ านวนหุน้
และจ านวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว 
จนกวา่การด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 

ทั้งน้ี ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสาม เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็
ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน  ไดแ้ก่ 
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  1. นายโชคชยั ปัญญายงค ์              กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  2. นายพิมล  ศรีวิกรม ์                     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3. นายพาที  สารสิน                         กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการ 
       ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  4. นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ             กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

                 ทั้งน้ี เน่ืองจาก นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ ไดแ้จง้ต่อบริษทัว่าไม่ประสงคท่ี์จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาคดัเลือก นายธีรพล 
โชติชนาภิบาล ให้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทั แทนนายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะ
เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

  ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาสรรหาและเสนอ
บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
สรรหา คือ  

1. มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์  กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
รวมถึงขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่บริษทัฯ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่

บริษทัฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค ์
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและความซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลา มีอายุ มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจท่ีเหมาะสม และเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุม เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแลว้  เห็นสมควรเสนอบุคคล 4 ท่าน ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 3 เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 
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1. นายโชคชยั  ปัญญายงค ์ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
2. นายพิมล  ศรีวิกรม ์ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
3. นายพาที  สารสิน เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล เสนอใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน                               

นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ  ซ่ึงไม่ประสงคท่ี์จะกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา 
โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากบัขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ท่ีได้
จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซ่ึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ  

  นอกจากน้ี ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขอ านาจกรรมการซ่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากเดิม  

  “นายพาที สารสิน / นายนิพนธ์ ฮะกีมี / นายสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ /นายมนตรี จ าเรียง /นายโชคชยั 
ปัญญายงค ์/ นายจรัมพร โชติกเสถียร และ นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวิโมกษ ์กรรมการสองในเจด็คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั 
และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

แกไ้ขเป็น 

 “นายพาที สารสิน / นายนิพนธ์ ฮะกีมี / นายมนตรี จ าเรียง / นายโชคชยั ปัญญายงค์ / นายจรัมพร 
โชติกเสถียร /นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ และ นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการสองในเจ็ดคนน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
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  หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติัการ
แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงการอนุมติัแกไ้ขอ านาจกรรมการซ่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติั
การแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ และอนุมติัแกไ้ขอ านาจกรรมการซ่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

6.1  นายโชคชัย  ปัญญายงค์ 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  297,473,695 99.9873 
ไม่เห็นดว้ย  37,500 0.0126 
งดออกเสียง  52,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 271 ราย 297,563,195 - 

6.2  นายพมิล  ศรีวกิรม์ 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  293,236,595 98.5695 
ไม่เห็นดว้ย  4,255,600 1.4304 
งดออกเสียง  71,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 271 ราย 297,563,195 - 
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6.3  นายพาที  สารสิน 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  297,385,584 99.9574 
ไม่เห็นดว้ย  126,611 0.0425 
งดออกเสียง  51,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 271 ราย 297,563,195 - 

 

6.4  นายธีรพล โชตชินาภิบาล 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  297,428,395 100 
ไม่เห็นดว้ย  - - 
งดออกเสียง  134,800 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 271 ราย 297,563,195 - 

6.5 อนุมตัแิก้ไขอ านาจกรรมการซ่ึงเป็นผู้ลงลายมอืช่ือผูกพนับริษทัฯ 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  297,543,195 100 
ไม่เห็นดว้ย  - - 
งดออกเสียง  20,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 271 ราย 297,563,195 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจ าปี 2559  

ประธานมอบหมายให ้นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

 นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ช้ีแจงว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้และนอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจาก
ธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษทัฯ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 
เท่ากบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 ซ่ึงเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 โบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน บริษทัฯ จึงงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 

  หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 7,680,000 บาท และงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 
ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ซ่ึงมาประชุม 
เห็นดว้ย  297,411,695 99.9490 
ไม่เห็นดว้ย  51,500 0.0173 
งดออกเสียง  100,000 0.0336 
บตัรเสีย - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 271 ราย 297,563,195 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายพิมล ศรีวิกรม ์ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี
ต่อท่ีประชุม 

 นายพิมล ศรีวิกรม ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

 1.  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809  
                  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี  2557)   และ/หรือ 
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              2. นางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4067        
                  (ยงัไม่เคยท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ)   และ/หรือ 
            3. นางนิสากร  ทรงมณี               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5035  
                   (ยงัไม่เคยท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ)   และ/หรือ 
            4. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4800  
                  (ยงัไม่เคยท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ) 

 ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคัดเลือกจากผู ้สอบบัญชี ซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการด า เนินงานมายังบริษัทฯ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงภายหลงัจากการ
พิจารณาเห็นวา่บริษทั  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มี
ความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อยของบริษทัฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

             อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้  

 นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก
ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากปริมาณงานในการตรวจสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะว่า เหตุใดจึงมีการ
ปรับอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ ควรพิจารณาในการจา้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสอบบญัชีอ่ืน 
(Local Firm) ในปีถดัไป 

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชี ช้ีแจงว่า เน่ืองจากค่าสอบบญัชีจะคิดค านวณจากชัว่โมงตามท่ี
ปฏิบติังานจริง ซ่ึงจะตอ้งมีการสอบทานงบรายไตรมาส 3 ไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ณ ส้ินปี ซ่ึงค่า
สอบบญัชีในปี 2559 นั้น ไดคิ้ดค านวณเปรียบเทียบปริมาณชัว่โมงท่ีเกิดข้ึนจริงจากปี 2558 และประมาณการท่ีจะเกิดข้ึน
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ในปี 2559 ซ่ึงมีจ านวนชัว่โมงการท างานท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม ประกอบกบัมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและปรับปรุง
รูปแบบรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงทางบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีจะตอ้งร่วมกนัในการท างานเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ในภาพรวม 

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณาต่อไป 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า เน่ืองจากบริษทัฯ ก าลงั
ประสบปัญหาขาดทุน ดงันั้น จึงขอใหท้างผูส้อบบญัชีพิจารณาไม่เพ่ิมค่าสอบบญัชี  

ผูส้อบบัญชี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า เน่ืองจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีจะ
ค านึงถึงชัว่โมงการปฏิบติังานเป็นหลกั ในอตัราค่าสอบบญัชีท่ีคิดแต่ละบริษทัจะตอ้งมีความเป็นอิสระและไม่ข้ึนอยู่กบั
ผลการด าเนินงานของบริษทั ดงันั้น ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอจึงมีความเหมาะสมแลว้ อย่างไรก็ดี ผูส้อบบญัชีรับทราบ
ขอ้เสนอแนะและจะรับไปพิจารณาต่อไป 

นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่า เน่ืองจากเคร่ืองบินเป็น
สินทรัพยข์องบริษทัฯ จึงสอบถามว่าผูส้อบบญัชีมีแนวทางในการตรวจทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อย่างไร และหากเกิด
ความเสียหายกบัเคร่ืองบิน มีการประเมินมลูค่าความเสียหายอยา่งไร  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดเ้ช่าเคร่ืองบินเพ่ือด าเนินงาน ดงันั้น 
เคร่ืองบินจึงมิใช่ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ในส่วนของแนวทางการตรวจสอบจะใหผู้ส้อบบญัชีเป็นผูต้อบค าถามดงักล่าว 

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบัญชี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีบริษทัฯ ได้เช่า
เคร่ืองบินในการประกอบธุรกิจ เคร่ืองบินจึงไม่ใช่ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ แต่ยงัเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่าด าเนินงาน 
ทั้งน้ี การตรวจสอบจะพิจารณาจากสัญญาเช่าว่าบริษทัฯ มีเง่ือนไขและการปฏิบติัการอย่างไรในสัญญาเช่า เพ่ือให้
สะทอ้นหรือปรากฎในงบการเงินของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ส าหรับกรณีท่ีเป็นสินทรัพยอ่ื์นๆ จะตรวจสอบโดยวิธีการ
สุ่มตามปกติอยูแ่ลว้ และในกรณีท่ีสินทรัพยเ์สียหาย ตอ้งพิจารณาการตดัจ าหน่ายใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี   

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัฯ โดยอนุมติัให้นายนิติ จึงนิจนิรันทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3809 และ/หรือ นางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
4067 และ/หรือ นางนิสากร  ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5035 เป็นผูส้อบบญัชีของ
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บริษทัฯ และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4800 โดยให ้
ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ 
บริษทัฯ และอนุมติัก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 จ านวนไม่เกิน 2,550,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  297,362,558 99.9322 
ไม่เห็นดว้ย  201,637 0.0677 
งดออกเสียง  1,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 272 ราย 297,565,195 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ปัญหาระหว่างผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ กบันกับินมีความเป็นมาอยา่งไร 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญแก่ความปลอดภัยของผู ้โดยสารเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการบินใหท้นัสมยั โดยไม่มีการน าเร่ืองส่วนตวัมาปะปนกบัเร่ืองงานแต่อย่างใด ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เกิดจากพฤติกรรมส่วนตวั ซ่ึงหากจะพิจารณาปัญหาดงักล่าวแลว้ ขอให้ทุกท่านพิจารณาอย่างเป็นธรรม ซ่ึงเหตุการณ์
ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบกบัผูโ้ดยสาร พนกังานภาคพ้ืนดินทัว่ประเทศในวงกวา้ง รวมทั้งภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้กปั้ญหาตามขั้นตอนและมีการประชุมร่วมกนัภายในของบริษทัฯ เพ่ือพฒันาระบบการ
บริหารจดัการใหดี้ยิ่งข้ึน  

จากค าถามผูถื้อหุน้เร่ืองงบประมาณในการสนบัสนุนรายการ The Angle บริษทัฯ ไดป้ระโยชน์ดา้น
การส่งเสริมภาพลกัษณ์และเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ทั้งน้ี เงินสนบัสนุนท่ีไดล้งทุนไปเป็นจ านวนไม่มาก  
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พร้อมกนัน้ี บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

ส าหรับการขายหุ้นของตนเองนั้น เป็นการขายหุ้นเพ่ือน าเงินไปใชส่้วนตวั มิไดข้าดความเช่ือมัน่ใน
บริษทัและจะพยายามมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความไวว้างใจให้แก่ผูล้งทุนและพฒันาธุรกิจการบินภายในประเทศให้เป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง  

 
นายศุภพงษ ์อศัวินวิจิตร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหผู้ถื้อหุน้ใหก้ าลงัใจแก่บริษทัฯ  

นายฮั้งใช้ อคัควสักุล ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามดงัน้ี การปฏิบติังานของนายพาที  
สารสิน เป็นไปเพ่ือยกระดบัมาตรฐานนกับินของสายการบินนกแอร์ใช่หรือไม่  

นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ทุกอย่างท่ีท านั้นเป็นไปเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของสายการบิน
นกแอร์ไม่ใช่เพียงแค่นกับินอย่างเดียวและพยายามท่ีจะยกระดบับริษทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐานสากล อาทิ การจดัจา้งครูการ
บินจาก Boeing เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้แก่นักบิน พร้อมกนัน้ี บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาตรวจสอบ
มาตรฐานการบินของบริษทัฯ และผลปรากฏวา่ บริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้ 

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้นและผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
ไดแ้นะน าว่า ปัจจุบนัสายการบินคู่แข่งไดเ้ปล่ียนรูปแบบในการด าเนินธุรกิจจากการเช่าเคร่ืองบินมาเป็นการจดัซ้ือ
เคร่ืองบินคร้ังละจ านวนมาก (Big lot) ท าใหต้น้ทุนในการจดัหาเคร่ืองบินมีราคาต ่ากว่าในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ น าไปพิจารณา  

นางสาวพรทิพย ์หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะว่า ในกรณีท่ีมีการยกเลิก
เท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงตารางการบิน บริษทัฯ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหผู้โ้ดยสารไดรั้บทราบโดยเร็ว  
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