การประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
18 เมษายน 2560

วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
1. การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นับหนึ งหุ ้นเท่ากับหนึ งเสี ยง ผูถ้ ื อหุ ้นรายหนึ งมี คะแนนเสี ยง
เท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือ หรื อรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย หรื อไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถือหรื อรั บมอบฉันทะมา
โดยใช้บตั รลงคะแนนทีผูถ้ ือหุน้ ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. ในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะนับคะแนนเฉพาะวาระเพือพิจารณา และวาระรับรองรายงาน
การประชุม
3. ในการลงคะแนนเสี ยงสําหรั บทุกวาระ ยกเว้ นในวาระที 4.3 พิจารณาอนุ มัติการเลือกตัง
กรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามจํานวนเสี ยงของท่านต่อมติทีนําเสนอ
สําหรั บผูถ้ ื อหุ ้นที ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที
บริ ษทั จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าทีไปเก็บบัตรลงคะแนน

วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
การนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยง “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” หักออก
จากคะแนนเสี ยงทั6งหมด และส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย ซึ งเมือรวม
คะแนนครบถ้วนแล้วในแต่ละวาระ จะมีการแสดงจํานวนคะแนนเสี ยงทั6งหมดของวาระ
นั6น ๆ ทีหน้าจอของห้องประชุม และในขณะเดี ยวกัน จะได้แจ้งสรุ ปมติ ของวาระนั6น ๆ
ต่อไป
ผูท้ ีไม่ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใด ถือว่าเป็ นผูท้ ีมีมติเห็นด้วยในวาระนั6น และขอให้ผูท้ ี
ออกเสี ยงเห็นด้วยในวาระเหล่านี6 เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคืนแก่เจ้าหน้าทีของ
บริ ษทั ฯ หลังเสร็ จสิ6 นการประชุม ทั6งนี6 การลงมติในการประชุมครั6งนี6 เป็ นการลงมติโดย
เปิ ดเผย ไม่ใช่ การลงมติ แบบลับ และมี การเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทั6งหมด
เพือให้เกิดความโปร่ งใส

วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
การลงคะแนนทีมีการทําเครื องหมายเกินกว่าหนึ งช่อง หรื อ ออกเสี ยงโดยแสดงเจตนา
ขัดกัน หรื อ การขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ หรื อ ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าเสี ยงทีมีอยู่
ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะในกรณี ทีท่านผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสี ยง
ลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชือกํากับทุกครั6ง
4.

การลงคะแนนในวาระที 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออก
ตามวาระ บริ ษทั ฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั6งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยขอความ
กรุ ณ าผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก ท่ า นลงคะแนนเสี ย ง เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง โดย
เจ้าหน้าทีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง สําหรับ
การพิจารณาเลือกตั6งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้น
ทั6งหมดทีลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยงแล้ว

การซักถามและแสดงความเห็น
1. ในแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรื อเสนอ
คําถาม กรุ ณาเดินมาทีไมโครโฟนเพือแจ้งความจํานง
2. เมือประธานโดยผูด้ าํ เนิ นการประชุมอนุ ญาตแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะดังกล่าว
กรุ ณาแจ้งชื อและนามสกุลให้ทีประชุมทราบ และในกรณี ทีเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ กรุ ณา
แจ้งชื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ งเป็ นผูม้ อบฉันทะให้ทีประชุมทราบเพิมเติม ก่อนทําการซักถาม หรื อ
แสดงความคิดเห็นทุกครั6ง เพือทีบริ ษทั ฯ จักได้สรุ ปข้อคิดเห็น หรื อ คําถามและคําตอบ
เพือบันทึกในรายงานการประชุมของบริ ษทั ต่อไป
3. หากผูถ้ ือหุ ้นมีคาํ ถาม หรื อความเห็นทีนอกเหนื อจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความ
กรุ ณานําไปสอบถาม หรื อให้ความเห็นในวาระอืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และ
ขอความกรุ ณาให้สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรื อแสดงความเห็นใน
ประเด็นที ซํ6ากัน เพือเป็ นการบริ หารการประชุ มให้อยู่ในเวลาทีกําหนด และขอความ
กรุ ณางดเว้ นการใช้ โทรศัพท์ มือถือ หรือเปลียนระบบเรียกเข้ าเป็ นระบบสั น

วาระที- 1 : เรื-องทีป- ระธานแจ้ งให้ ทปี- ระชุ มทราบ

เรื-องทีป- ระธานแจ้ งให้ ทปี- ระชุ มทราบ

วาระที- 2 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559 ซึ-งประชุม เมื-อวันที- 12 เมษายน 2559

ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2559
ซึ งประชุมเมือวันที 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงาน
การประชุมทีจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ (สิ งทีส่ งมาด้วย 1)

วาระที- 3 : เรื-องเสนอเพือ- ทราบ
วาระที- 3.2 : รายงานการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
การจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ผลประกอบการใน 6 เดื อนแรกของปี 2559 บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสุ ท ธิ เ ป็ นจํานวนเงิ น 979.10
ล้า นบาท โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติ ให้จ่า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาลสําหรั บ งวดการ
ดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นเงินจํานวน 525.00 ล้านบาท
และได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที4 21 กันยายน 2559 ที4ผา่ นมา

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.1 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ-งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ<นสุ ด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2559
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิ นรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 2559 สิ6 นสุ ดวันที 31
ธัน วาคม 2559 ที ผ่ า นการตรวจสอบ และลงนามรั บ รองจากผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
สรุ ปสาระสําคัญดังนี6

ข้ อมูลรายการหลักทีแสดงในงบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)

ปี 2559

ปี 2558

เปลยนแปลง
ี
(%)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ิ
สนทร
ัพย์รวม

60,288,677,028

57,012,558,202

+5.7%

ิ
หนีส
) นรวม

28,300,127,258

25,916,895,717

+9.2%

สว่ นผูถ
้ ือหุน
้ รวม

31,988,549,770

31,095,662,485

+2.9%

รวมรายได ้

26,765,849,664

24,902,904,317

+7.5%

้ า
รวมค่าใชจ
่ ย

22,921,386,022

21,701,548,339

+5.6%

4,529,939,084

3,705,515,518

+22.2%

ํ หร ับปี
สา

(433,235,416)

(249,744,780)

+73.5%

รายการปร ับปรุงของปี ก่อน

(506,118,249)

(255,415)

1,837,008,941

1,849,067,071

-0.7%

0.84

0.86

-1.6%

กระแสเงินสดจากก ิจกรรมดําเนินงาน

3,494,616,629

3,900,733,332

-10.4%

กระแสเงินสด(ใชไ้ ป)จากก ิจกรรมการลงทุน

(675,252,511)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

้ า
กําไรก่อนค่าใชจ
่ ยทางการเงินและภาษีเงินได ้
้ า
ค่าใชจ
่ ยภาษีเงินได ้

ํ หร ับปี
กําไรสา
กําไรต่อหุน
้
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดใชไ้ ปในก ิจกรรมจ ัดหาเงิน

(4,395,981,209)

2,225,265,762

-130.3%

(3,673,143,082)

+19.7%

ข้ อมูลรายการหลักทีแสดงในงบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

(หน่ วย : บาท)

ปี 2559

ปี 2558

เปลยนแปลง
ี
(%)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ิ
สนทร
ัพย์รวม

56,487,890,495

53,407,258,939

+5.8%

ิ
หนีส
) นรวม

26,694,451,951

24,407,591,990

+9.4%

สว่ นผูถ
้ ือหุน
้ รวม

29,793,438,544

28,999,666,949

+2.7%

รวมรายได ้

24,643,328,414

22,891,001,519

+7.7%

้ า่ ย
รวมค่าใชจ

20,444,918,462

19,320,999,135

+5.8%

4,198,409,952

3,570,002,384

+17.6%

สาํ หร ับปี

(274,343,960)

(120,269,191)

+128.1%

รายการปร ับปรุงของปี ก่อน

(506,118,249)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

้ า่ ยทางการเงินและภาษีเงินได ้
กําไรก่อนค่าใชจ
้ า่ ยภาษีเงินได ้
ค่าใชจ

กําไร (ขาดทุน) สาํ หร ับปี
กําไรต่อหุน
้

-

1,680,931,615

1,860,305,478

-9.6%

0.80

0.89

-9.6%

2,788,490,901

3,114,398,493

-10.5%

62,931,798

2,582,082,665

-97.6%

(4,288,927,011)

(3,478,967,161)

+23.3%

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากก ิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากก ิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดใชไ้ ปในก ิจกรรมจ ัดหาเงิน

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจ่ ายเงินปันผล
การจัดสรรกําไรเพือ- สํ ารองตามกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน

2,100.00 ล้านบาท

กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,680.93 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรเพื4อสํารองตามกฎหมาย
(ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559)

90.00 ล้านบาท

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจ่ ายเงินปันผล (ต่ อ)
การจ่ ายเงินปันผล
บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 50 ของกํา ไรสุ ท ธิ ข อง
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสํารองต่างๆ ตามที4กฏหมายกําหนด
• บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวดการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2559
ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นเงินจํานวน 525.00 ล้านบาท เมื4อวันที4 21 กันยายน 2559
• ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิ น 1,680.93 ล้านบาท ดังนั@น จึ งเสนอขอ
จ่ ายเงินปันผลครั< งนี<ในอัตรา 0.50 บาทต่ อหุ้น เป็ นเงินจํานวน 1,050.00 ล้ านบาท รวมเป็ น
อัตราเงินจ่ายปั นผลทั@งสิ@ น 0.75 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 1,575.00 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 99 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการหลังหักภาษี และสํารองต่างๆ
ตามที4กฏหมายกําหนด โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที4 28 เมษายน 2560

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจ่ ายเงินปันผล (ต่ อ)
การจ่ ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
จํานวนหุ้น ณ วันที- 10 มี.ค. 2560 (ล้ านหุ้น)
กําไรสุ ทธิสําหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
เงินปันผล
- เงินปันผลระหว่ างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่ อหุ้น จ่ ายผู้ถือหุ้นเมือ- วันที- 21/9/59
- จากผลประกอบการทีน- ําเสนอขออนุมตั ิครั<งนี< ในอัตรา 0.50 บาทต่ อหุ้น

รวมเป็ นเงินปันผลจ่ ายทั<งสิ<น (ล้ านบาท)
*สั ดส่ วนเงินปันผล ต่ อกําไรสุ ทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2560
(นําเสนอ)

2,100.00
1,680.93
525.00
1,050.00
1,575.00
99.00

หมายเหตุ : * สัดส่ วนเงินปันผลหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสํารองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.3 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั

: ประธานกรรมการบริษทั

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง : กรรมการบริษทั
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

: 3 ปี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

: 700,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.03

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ มีประสบการณ์ :
- ประธานกรรมการ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ การท่ าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
- ผู้บัญชาการทหารสู งสุ ด และผู้บัญชาการทหารอากาศ

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.3 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ (ต่ อ)
2. นายศรีภพ สารสาส
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั

: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ/กรรมการบริษทั

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

: 3 ปี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

: -ไม่ มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ มี การดํารงตําแหน่ งกรรมการอืนในปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาฯ
บริษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เกียรติธนาขนส่ ง จํากัด (มหาชน)
บริษทั สุ ธากัญจน์ จํากัด (มหาชน)

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.3 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ (ต่ อ)
3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั

: กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
: กรรมการบริษทั
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
: 3 ปี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั
: 523,387,900 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 24.92
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : บุตรของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการอืนในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จํากัด
- กรรมการ บริษทั ขนส่ งนํามันทางท่ อ จํากัด บริษทั บริการภาคพืนการบินกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟลท์ เซอร์ วสิ จํากัด
บริษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จํากัด
บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติง จํากัด
บริษทั ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์ โก้ จํากัด
บริษทั การบินกรุ งเทพบริการภาคพืน จํากัด

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.3 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ (ต่ อ)
4. นายอนวัช ลีละวัฒน์ วฒ
ั นา
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั

: กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการบริษทั

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ

: 3 ปี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

: 257,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่ มี การดํารงตําแหน่ งกรรมการอืนในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษทั บริการภาคพืนการบินกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟลท์ เซอร์ วสิ จํากัด
บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติง จํากัด
บริษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จํากัด
บริษทั ครัวการบินกรุ งเทพภูเก็ต จํากัด
บริษทั ครัวการบินกรุ งเทพสมุย จํากัด
บริษทั บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จํากัด

บริษทั กูร์เมท์ พรีโม่ จํากัด

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.4 : พิจารณากําหนดจํานวนค่ าตอบแทนและบําเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
1.1 ค่าเบี@ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธาน
- กรรมการท่านละ
1.2 บําเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)

AGM 2560 (นําเสนอ)

AGM 2559

120,000 บาท/ครั@ง
60,000 บาท/ครั@ง
36.5 ล้านบาท

60,000 บาท/ครั@ง
30,000 บาท/ครั@ง
33 ล้านบาท

ทั@งนี@ บริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์ในการคํานวณบําเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของ
รายได้รวมจากจากงบเฉพาะกิจการ และกําหนดเงื4อนไขให้สามารถจ่ายบําเหน็จได้เมื4อบริ ษทั มี
ผลกําไรสุ ทธิ และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.4 : พิจารณากําหนดจํานวนค่ าตอบแทนและบําเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่ อ)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
AGM 2560 (นําเสนอ)
2.1 ค่ าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ
60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่ าเบีย< ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
60,000 บาท/ต่อครั@ง
- กรรมการท่านละ
40,000 บาท/ต่อครั@ง
2.3 ค่ าเบีย< ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธาน
45,000 บาท/ต่อครั@ง
- กรรมการท่านละ
30,000 บาท/ต่อครั@ง
2.4 ค่ าเบีย< ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธาน
45,000 บาท/ต่อครั@ง
- กรรมการท่านละ
30,000 บาท/ต่อครั@ง

AGM 2559
100,000 บาท/ต่อเดือน
50,000 บาท/ต่อเดือน
30,000 บาท/ต่อครั@ง
10,000 บาท/ต่อครั@ง
30,000 บาท/ต่อครั@ง
10,000 บาท/ต่อครั@ง
30,000 บาท/ต่อครั@ง
10,000 บาท/ต่อครั@ง

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที- 4.4 : พิจารณากําหนดจํานวนค่ าตอบแทนและบําเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่ อ)
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการในหมวดธุรกิจขนส่ งและโลจิสติกส์
รายการ หน่วย:(บาทต่อคนต่อปี )
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี4ย
1,970,000

ตํ4าสุ ด
700,000

สูงสุ ด
7,390,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่รวมประธานกรรมการ
ค่าเฉลี4ย
ตํ4าสุ ด
สูงสุ ด
740,000 500,000 2,840,000

ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในหมวดธุรกิจขนส่ งและโลจิสติกส์
รายการ หน่วย:(บาทต่อคนต่อปี )
ค่าตอบแทนกรรมการที4เป็ นผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี4ย
300,000
-

ตํ4าสุ ด
40,000
-

สูงสุ ด
1,200,000
-

ค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่รวมประธานกรรมการ
ค่าเฉลี4ย
ตํ4าสุ ด
สูงสุ ด
840,000
60,000 5,260,000
230,000
30,000 900,000
100,000
30,000
-

ที4มา : รายงานสรุ ปผลสํารวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนปี พ.ศ. 2558 ใน website ตลาดหลักทรัพย์ฯ
https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/files/2016/Thai_Directorship_Survey_2015.pdf

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.5 : พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
ตามพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัดและข้อ บังคับของบริ ษทั ฯ ให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจําปี แต่ งตั6งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ทุกปี ดังนั6น สําหรั บปี
2560 จึงขอเสนอแต่งตั6งผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 4 ท่าน ดังนี6
รายชือผู้สอบบัญชีที
ผู้สอบบัญชี
จํานวนปี ทีลงลายมือชือ
เสนอแต่ งตังในครังนี
รับอนุญาต
ในงบการเงินของบริษทั
1.นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ หรื อ
เลขที 3182
1 ปี
2.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรื อ
เลขที 4521
2 ปี
3.นางสาวรสพร เดชอาคม หรื อ
เลขที 5659
ไม่เคย
4.นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์
เลขที 5872
ไม่เคย
จากบริ ษัท สํ านักงาน อีวาย จํากัด (EY) เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ งเป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ อ งบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ และในกรณี ที ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ EY จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของ EY แทนได้

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.5 : พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560 (ต่ อ)
โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 5,100,000.- บาท
ปี 2560
(นําเสนอ)

ปี 2559

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที4 1

980,000

980,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที4 2

980,000

980,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที4 3

980,000

980,000

ค่าสอบบัญชีประจําปี

2,160,000

1,960,000

5,100,000

4,900,000

รายละเอียด

รวมทั<งสิ<น

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.6 : พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิมทุนของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที4จะเปลี4ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินและจัดสรรเงินที4ได้รับจากการ
เสนอขายหุ น้ ต่อประชาชน (“IPO”) ใหม่ มีรายละเอียดดังนี@
วัตถุประสงค์
การใช้ เงินเดิม
1.เพือ4 ขยายฝูงบินรวมทั@งการ
ปรับเปลี4ยน และทดแทน
ฝูงบินเดิม
2.เพือ4 จัดซื@อเครื4 องยนต์ อะไหล่
และ อุปกรณ์สาํ หรับฝูงบินที4
เพิม4 ขึ@น

จํานวนเงินทีใ- ช้ ไป
จํานวนเงินทีจนถึง 31 ธันวาคม
ได้ รับจาก IPO
2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
9,000
3,476
1,500

874

จํานวนเงิน
คงเหลือ
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ การใช้
เงินทีข- อ
เปลีย- นแปลง

จํานวนเงินทีไ- ด้ รับจาก
IPO ทีข- อ
จัดสรรใหม่

5,524

-

ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

626

เพือ4 จัดซื@อ
เครื4 องยนต์ อะไหล่
และ อุปกรณ์
สําหรับฝูงบิน
(ไม่จาํ กัดเฉพาะ
ฝูงบินที4เพิม4 ขึ@น)

ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.6 : พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิมทุนของบริษทั ฯ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
การใช้ เงินเดิม

จํานวนเงินทีได้ รับจาก IPO
(ล้านบาท)

3.เพือ4 ก่อสร้างโรงซ่อมอากาศ
ยานที4สนามบินสุ วรรณภูมิ

900

จํานวนเงินทีใ- ช้ ไป
จนถึง 31 ธันวาคม
2559
(ล้านบาท)
-

4.เพือ4 ปรับปรุ งสนามบินสมุย

900

239

661

5.(เดิมไม่มีวตั ถุประสงค์ขอ้ นี@)

-

-

-

จํานวนเงิน
คงเหลือ
(ล้านบาท)
900

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินทีขอเปลีย- นแปลง
เพือ4 ก่อสร้างและพัฒนา
โรงซ่อมอากาศยานและ
อุปกรณ์
(ไม่จาํ กัดเฉพาะที4
สนามบิน
สุ วรรณภูมิ)
เพือ4 ดําเนินการก่อสร้าง
และพัฒนาสนามบิน
(เพิม4 เติมจากวัตถุประสงค์
การใช้เงินเดิม)

จํานวนเงินทีไ- ด้ รับจาก
IPO ทีข- อ
จัดสรรใหม่
ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที- 4 : เรื-องเสนอเพือ- พิจารณา
วาระที 4.6 : พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิมทุนของบริษทั ฯ (ต่ อ)
จํานวนเงินทีใ- ช้ ไป
จํ
า
นวนเงิ
น
ที
วัตถุประสงค์
จนถึง 31 ธันวาคม
ได้ รับจาก IPO
2559
การใช้ เงินเดิม
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
6.เพือ4 เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
298
298
ในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ
รวมทั<งสิ<น

12,598

4,887

จํานวนเงิน
คงเหลือ
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ การใช้
เงินทีข- อเปลีย- นแปลง

0

-

7,711

รวมทั<งสิ<น

จํานวนเงินทีไ- ด้ รับจาก
IPO ทีข- อ
จัดสรรใหม่
ไม่เกิน 298 ล้านบาท

12,598 ล้านบาท

วาระที- 5 : เรื-องอืน- ๆ

เรื องอืนๆ

THANK YO
YOU

