
 1 / 43 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

  ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เร่ิมการประชุม 

  นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ประธานไดข้อให้
นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ ท าหน้าท่ีผูด้  าเนินรายการการประชุมผูถื้อสามญัหุ้นประจ าปี 2560 (“ผู้ด าเนินรายการ”) ผูด้  าเนิน
รายการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 625,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 625,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ณ วดัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีทุน
ช าระแลว้จ านวน 625,000,000บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีผูถื้อหุน้จ านวน 8,898 ราย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อ
หุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 61 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทนจ านวน 51 ราย รวมกนัทั้งส้ิน
เป็นจ านวน 112 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งหมดเป็นจ านวน 403,545,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.57 ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 1) นายสมใจนึก เองตระกลู  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ 
 2) นายพาที สารสิน  กรรมการ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3) นายวสิิฐ ตนัติสุนทร  กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

 4) นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

5) เรืออากาศเอก มนตรี จ าเรียง  กรรมการ 
6) นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการ 
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7) นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

8) นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ  กรรมการ/กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9) นางนลินี งามเศรษฐมาศ  กรรมการ 
10)  นายโชติศกัด์ิ อาสภวริิยะ กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายปิยะ  ยอดมณี  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2) นายยอดชาย  สุทธิธนกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์
3) นายนรหชั  พลอยใหญ่  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 
4) นายไบรอนั  เลสล่ี เจฟฟร่ี ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวเยาวโรจน์  กล่ินบุญ  ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
2) นางสาววรมนต ์ เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 
3) นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
4) นางสาวโสภิดา  วงษจ์นัทร์เพญ็ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

   และนายเกรียงกมล ธีรศักด์ิโสภณ ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 

พร้อมกนัน้ี เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้งและโปร่งใส ผูด้  าเนินรายการ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อ
หุน้อาสาสมคัรท าหนา้ท่ีเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน ดงัน้ี 

1) นางสาวสายชล  กลึงกลางดอน ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 
2) นางสาวทชัชา  ฐานประเสริฐฤทธ์ิ ผูรั้บมอบฉนัทะจากธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประธานมอบหมายให้ผูด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

ผู ้ด า เนินรายการ ช้ีแจงหลักเกณฑ์และขั้ นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุน้ในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1.  ผูถื้อหุน้ 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือ ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมาซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

                 2.  การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 6 ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น 
ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นดว้ย หรือ  
งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และน ามาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 

  ส าหรับวาระท่ี 6 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น ในวาระน้ี
บริษทัฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว จนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี 

3.เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ชูบัตร
ลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีเก็บเพ่ือสรุปผลคะแนน และประธานจะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบัคะแนนและ
การลงมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป 

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระตอ้งใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานอาจขอให้ท่ีประชุม
ด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน  เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

4. ในทุกวาระ หากผูถื้อหุน้ตอ้งการถามหรือเเสดงความคิดเห็น ขอใหย้กมือข้ึน และเม่ือประธานอนุญาตแลว้ 
ขอใหแ้ถลงวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมช่ือ-สกลุก่อน  

5. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

ส าหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี ประกอบดว้ย ชุดหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีส าเนารายงานการประชุม
คร้ังก่อน รวมทั้งขอ้มูลกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ แผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุม CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้ผูถื้อหุน้
เดิมควบคู่กบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ซ่ึงเอกสารทั้งหมดไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไวอี้กช่องทางหน่ึงดว้ย 
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วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็น
กรรมการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 
2560 ซ่ึงปรากฎวา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็น
กรรมการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 น้ี 

  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

  ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

  ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึง
ประชุมไปเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ี 

  ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายไกรวลัย ์คทวณิช  ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะวา่ การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2559 หนา้ 21 ซ่ึงสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยซกัถามควรแกไ้ขโดยใหต้ดัค าวา่ “ประจ าปี 2558” ออก    

  ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

  ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 

 

 



 5 / 43 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 7 
เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที ่3  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

  ประธานมอบหมายให ้นายพาที สารสิน เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

  นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯประจ าปี 2559 รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ อยา่งไรก็ดี 
บริษทัฯไดจ้ดัท าวดีีทศัน์สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 น าเสนอในคร้ังน้ีดว้ย  

  ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดช้มวดีีทศัน์แลว้ ประธานขอใหน้ายพาที สารสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงสรุปผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเพ่ิมเติมดงัน้ี 

  นายพาที สารสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดร้ายงานเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับปี 2559 บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 16,938.32 ลา้นบาท มีผลขาดทุนส าหรับปี 3,269.98 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 
2,795.09 ลา้นบาท และส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไม่มีอ านาจควบคุม 474.90 ลา้นบาท โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่มาจากรายได้
ของบริษทัฯ ท่ีปรับตวัลดลง ประกอบกบัมีตน้ทุนการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนตามการขยายฝูงบิน ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน รวมถึงมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (Over and above) จากการน าเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบินเขา้ซ่อมบ ารุงตามระยะ (Engine shop visit) และรับรู้
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองบินท่ีเสียหายจากอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ซ่ึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการเคลม
ประกนัภยัและรอคืนเงินส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ดา้นรายไดใ้นการด าเนินงาน บริษทัฯ มีรายไดร้วม 13,119.68 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 1.99 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่าโดยสารลดลงซ่ึงเป็นไปตามการปรับลดเท่ียวบินภายในประเทศและ
ราคาค่าโดยสารท่ียงัปรับตัวลดลงตามสภาวะการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน แม้ว่าบริษัทฯ เพ่ิมความถ่ีของเท่ียวบิน

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 426,008,234 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 161 ราย 426,018,234 - 
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ต่างประเทศแต่จ านวนเท่ียวบินและค่าโดยสารของเท่ียวบินภายในประเทศลดลงจากเหตุการณ์นกับินบางส่วนลาป่วยพร้อมกนั
อยา่งกระทนัหนัและการแข่งขนัดา้นราคาตัว๋โดยสารท่ียงัคงรุนแรงอยู ่โดยจ านวนเท่ียวบินภายในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 
5.00 และรายไดค้่าโดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตรลดลงร้อยละ 5.30 ตามล าดบัดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน บริษทัฯ มีตน้ทุนใน
การด าเนินงานรวม 15,746.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.07 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (ประมาณการ) 
จากการส่งเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินเขา้ซ่อมบ ารุงตามระยะท่ีเกิดข้ึนและจะเกิดข้ึนในช่วงระหวา่งปี 2559-2561 ค่าใชจ่้ายค่าซ่อม 
บ ารุงเคร่ืองบินและค่าเช่าเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนจากการขยายฝูงบิน และการรับรู้ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองบินท่ีเสียหายจาก
อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ท าให้บริษทัฯ มีตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (CASK) ท่ี 2.51 บาทต่อ
ท่ีนัง่ต่อกิโลเมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.05 จากปีก่อนหนา้ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย มีรายได้รวม 3,905.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 952.93 ลา้นบาทในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการให้บริการ
เท่ียวบินจากประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนไดม้ากข้ึนเตม็ปี เม่ือเทียบกบัปี 2558 และจากผลกระทบกรณีส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยงัไม่ผ่านการตรวจประเมินขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) ท า
ให้สายการบินนกสกู๊ตตอ้งปรับแผนการเปิดให้บริการเส้นทางจากญ่ีปุ่นและเกาหลีใตม้ายงัสาธารณรัฐประชาชนจีนแทน และ
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2558 เป็นตน้มา ดา้นรายจ่ายสายการบินนกสกู๊ตมีตน้ทุนในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ 
4,511.74 ลา้นบาท จาก 2,176.26 ลา้นบาทในปี 2558 สายการบินนกสกู๊ตมีผลขาดทุนลดลงจาก 1,223.33 ลา้นบาทในปี 2558 
เป็น 612.00 ลา้นบาทในปี 2559 
 

  ส าหรับปัจจัยและเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จะเห็นว่า เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปี 2559 ฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากการใชจ่้ายของภาครัฐฯ ท่ีมีอยูต่่อเน่ือง ประกอบกบั
การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกท่ีเร่ิมฟ้ืนตัวข้ึน ขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวเติบโตในอตัราท่ีชะลอตัวลงจากจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทวัร์ผิดกฎหมาย (ทวัร์ศูนยเ์หรียญ) อย่างไรก็ดีจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศท่ีเดินมาประเทศไทยในปี 2559 ยงัขยายตวัท่ีร้อยละ 8.86 จากปี 2558 มาอยูท่ี่ 32.59 ลา้นคน และนกัท่องเท่ียวจีน
เติบโตในอตัราท่ีชะลอตวัลงจากปี ก่อนท่ีร้อยละ 10.47 มาอยูท่ี่ 8.76 ลา้นคน ตลอดปี 2559 บริษทัฯ ให้บริการเท่ียวบินแบบเช่า
เหมาล าจากประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับผลกระทบระยะสั้ นในไตรมาส 4 ปี 2559 จากมาตรการ
ปราบปรามทวัร์ผิดกฎหมาย โดยผูเ้ช่าเหมาล าเคร่ืองบิน (Charterers) ขอเจรจาลดความถ่ีเท่ียวบินต่อสปัดาห์ในการใหบ้ริการบาง
เสน้ทางระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีบริษทัฯ มีการใหบ้ริการเท่ียวบินแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพ่ิมข้ึนจาก 473 เท่ียวบินไปและกลบัในปี 2558 เป็น 636 เท่ียวบินไปและกลบัในปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.46 
  
  ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อตน้ทุนการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนและราคา
น ้ ามนัอากาศยานส าหรับเคร่ืองบิน (Jet fuel price) ในปี 2556 อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 
35.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 3.09 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ทั้งน้ีบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นรูปสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอา้งอิงสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 67.10 ของตน้ทุนการด าเนินงานรวม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าเช่า เคร่ืองบิน ค่าซ่อมบ ารุงและค่าประกนัภยัเคร่ืองบินดา้นราคาน ้ ามนัอากาศยาน (Jet fuel price) ในปี 2559
ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 53.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากระดบั 64.69ในช่วงเดียวกนัของปี ก่อนหนา้ท าใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุน
น ้ ามนัเช้ือเพลิงอยู่ท่ี 2,745.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของตน้ทุนการด าเนินงานรวม ลดลงร้อยละ 23.85 จากปี 2558 
ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ 
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  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว มีผู ้
ถือหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 
  นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าสาเหตุท่ีผลประกอบการของบริษทัฯ
ขาดทุนคืออะไร และขอใหช้ี้แจงเหตุท่ีผูโ้ดยสารถูกเชิญใหล้งจากเคร่ืองบินตามท่ีเป็นข่าว 

  ประธานช้ีแจงวา่ แมว้า่ปัจจุบนับริษทัฯ ไดส้ามารถแกไ้ขปัญหานกับินแลว้ แต่เน่ืองจากในช่วงแรก บริษทัฯ 
มีความจ าเป็นตอ้งจา้งนกับินจากต่างประเทศ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ และเป็นสาเหตุ
หลกัท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ขาดทุน อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนั จากความพยายามในการแกไ้ขปัญหานกับินของบริษทั บริษทัฯ จึงสามารถ
ลดจ านวนการจา้งนักบินต่างประเทศลงได ้ประกอบกบับริษทัไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ดงันั้น ปัญหาจึงไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีและ คาดวา่บริษทัฯ จะสามารถแกไ้ขปัญหาการขาดทุนได ้อนัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มีแผน
ในการเพ่ิมชัว่โมงการบินและเพ่ิมเส้นทางการบิน เพ่ือให้สอดรับกบัจ านวนนกับินท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมี
อตัราส่วนการบรรทุก (Cabin Factor) ผูโ้ดยสารสูงถึงร้อยละ 85 และไดรั้บการประกาศรายช่ือให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินจาก
ทัว่โลก ท่ีผ่านเขา้รอบสุดทา้ยในการเขา้ชิงรางวลัสายการบินท่ีมีความตรงต่อเวลามากท่ีสุด ประเภทสายการบินโลวค์อสต ์โดย
ไฟลท์สแตทส์อีกดว้ย   

              ส าหรับกรณีเหตุการณ์ท่ีผูโ้ดยสารไดรั้บการเชิญใหล้งจากเคร่ืองบินนั้น เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากพนกังานของ
บริษทัฯ มีความเป็นห่วงในปัญหาดา้นสุขภาพของผูโ้ดยสาร และผูโ้ดยสารไม่มีใบรับรองแพทยส์ าหรับการเดินทางทางอากาศ  

  นายภทรธร ภทัรธรพชร์ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานของบริษทัฯ 

  นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น 
การแกไ้ขความล่าชา้ของเคร่ืองบิน ล าดบัการข้ึนเคร่ือง และความปลอดภยั 

  ประธานกล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ 

  นายธญัพฒัน์ ฟักทอง ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ มีแผนรองรับในการแกไ้ขปัญหาบุคลากรและภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตอยา่งไร 

2. บริษทัฯ มีความมัน่ใจในการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศอยา่งไร  

  นายพาที สารสิน ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมแผนรองรับเก่ียวกบัเร่ืองการแกไ้ขปัญหาบุคคลากรเพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาในอนาคต อยา่งไรก็ดี ปัญหาเร่ืองนกับินไม่เพียงพอมาจากกรณีท่ีจ านวนเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
200 นอกจากน้ี ส าหรับแผนการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ บริษทัฯไดศึ้กษาความเป็นไปได ้และไดว้างแผนขยายตลาดไปยงั
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โฮจิมินห์ ฮานอย และยา่งกุง้ ซ่ึงนบัวา่บริษทัฯ ค่อนขา้งมีช่ือเสียงในยา่งกุง้ อยา่งไรก็ดี การขยายตลาดดงักล่าวนั้นจะด าเนินการ
แบบค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก 

  นายวริิยะ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 

1. สาเหตุซ่ึงท าให้บริษทัฯ ขาดทุนกวา่ 2,000 ลา้นบาทคืออะไร เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัไม่ลดลง
และค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15 

2. บริษทัฯ มีแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัการลดตน้ทุนระยะยาวอย่างไร และราคาน ้ ามนัมีผลกระทบต่อ
บริษทัฯ หรือไม่ 

  นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า ภาระค่าใชจ่้ายในของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
จ านวน 12 ล า นอกจากน้ี ส าหรับผลขาดทุนของบริษทัฯ นั้น เป็นผลมาจากอตัราชัว่โมงการบินของอากาศยานของบริษทัฯ ใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ 8 ชัว่โมง/ล า/วนั ซ่ึงลดลงจากเดิม 11 ชัว่โมง/ล า/วนั ซ่ึงหากบริษทัฯ สามารถท าใหช้ัว่โมงการบินต่อล ากลบัมาอยูท่ี่
จ านวน 11 ชัว่โมง/ล า/วนั เช่นเดิม รายไดข้องบริษทัฯ จะเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

  นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่ ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ในปี 2559 ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายประเภทใด 

  นายชนินทร์  เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านายการใหญ่ฝ่ายบญัชี ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ค่าใชจ่้ายในปี 2559 ของ
บริษทัฯ แบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ (1)  ค่าเช่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 26  (2) ค่าซ่อมบ ารุงอากาศยาน ร้อยละ 29 
(ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายสูงสุด) (3) ค่าใชจ่้ายนักบิน ร้อยละ 10  (4) ค่าใชจ่้ายระบบการจองตัว๋โดยสารและการบริการ ร้อยละ 6  (5) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร ร้อยละ 5  (6) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 4  และ (7) ค่าน ้ ามนัอากาศยาน ร้อยละ 20 

  นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษทัฯ จึงมีผลประกอบการขาดทุนในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากอตัราการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เพ่ิมข้ึนอยูท่ี่อตัราร้อยละ 85 

  ประธาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่แมว้า่อตัราการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) จะเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่อตัราร้อยละ 85 
แต่เน่ืองจากชัว่โมงการบินลดลงอยูท่ี่ 8 ชัว่โมง/ล า/วนั ประกอบกบับริษทัฯ ไม่สามารถท ารายไดใ้นช่วงฤดูการท่องเท่ียวในปีท่ี
ผา่นมาได ้อนัเน่ืองมาจากนโยบายปราบปรามทวัร์ศูนยเ์หรียญและเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ในประเทศซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ดงันั้น จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ขาดทุน  

  นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เหตุใดในวาระน้ีจึงไม่มีการลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากในวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ จึงไม่มีการลงมติ 
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  ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีประธานจึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 แลว้ 

หมายเหตุ  ส าหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธานมอบหมายให้นาย ไบรอนั เลสล่ี เจฟฟร่ี กล่าวสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

นายไบรอนั เลสล่ี เจฟฟร่ี ช้ีแจงดงัน้ี 

สินทรัพย์รวม 

งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพยร์วม 6,000.85 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 15.60 จากปีก่อน และมีมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวียน 4,819.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของสินทรัพยร์วม 
และ มีมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,181.11 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20 ของสินทรัพยร์วม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ 23.32 จากก่อนเน่ืองจากกิจกรรมการด าเนินงาน เช่น จ่ายคืน
เงินกูย้ืมระยะสั้น 520 ลา้นบาท จ่ายค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบิน  อยา่งไรก็ตาม ในงบการเงินรวมน้ี ไดร้วม
เงินสดและส่วนเทียบเท่าเงินสดของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ซ่ึงมีจ านวนเงินเพ่ิมมากข้ึนจากการด าเนินงานท่ีดีข้ึนในปี 
2559 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองมาจากบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีการด าเนินงาน
มากข้ึนจึงมีลูกหน้ีการคา้มากข้ึน และบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ลดลงเลก็นอ้ย อนัเน่ืองมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ของเคร่ืองยนตอ์ากาศ
ยานลดลงเพราะงานส่วนใหญ่ส าเร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

หนีสิ้นรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  

ในปี 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 52.12 คิดเป็นมูลค่า 6,340.58 ลา้นบาท อนัมีสาเหตุหลกัมา
จาก การเพ่ิมขนาดฝูงบิน โบอ้ิง 737-800 จ านวน 3 ล า และ Q400 จ านวน 2 ล า และดว้ยเหตุของการเพ่ิมขนาดฝูงบิน ท าให้ค่า
ซ่อมแซมและค่าเช่าเคร่ืองบินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขนาดของฝูงบิน และการด าเนินการเตม็ปีแบบเต็ม
รูปแบบของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั จึงท าให้รายไดรั้บล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมสูงข้ึน หรือคิดเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 4,467.34 ลา้นบาท 
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ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เม่ือน าไปรวมค านวณกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ท าใหมี้
มูลค่าคงเหลือ 339.73 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 111.55 โดยถือเป็นการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัฯ 2,808.31 ลา้นบาท ขณะท่ีการขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 473.48 
ลา้นบาท  

งบก าไรขาดทุน 

ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2559 ส าหรับบริษทัฯ มีจ านวน 2,641.35 ลา้นบาท (คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 
หุน้ละ 4.20 บาท) เปรียบเทียบกบัผลขาดทุน 421.74 ลา้นบาท ในปี 2558 (คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ๆ ละ 0.68 บาท)  

ส าหรับงบขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ในงบการเงินรวม) ปี 2559 จ านวน 3,281.80 บาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทุน 
1,662.29 บาท ในปี 2558 

รายได้ 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 13,119.67 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.99  เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงรายไดจ้าก
ค่าโดยสาร 11,619.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.57 ของรายไดร้วม รายไดค้่าบริการร้อยละ 6.25 และ รายไดอ่ื้นร้อยละ 5.18 

รายได้ค่าโดยสารลดลงร้อยละ 10 จากเท่ียวบินภายในประเทศ เน่ืองจากต้องมีการจัดเท่ียวบินใหม่ให้
เหมาะสมกบัปริมาณนกับินท่ีมี ถึงแมว้า่เท่ียวบินต่างประเทศ จะเติบโตข้ึนมากกวา่ร้อยละ 73 เน่ืองจากมีการเพ่ิมปริมาณเท่ียวบิน
ต่างประเทศและเพ่ิมเสน้ทาง ในไตรมาสท่ี 4 

รายไดอ่ื้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.5 จากปีก่อน เน่ืองจากมีก าไรจากการขายและเช่าคืน ของสัญญาเช่าด าเนินงาน  
รายไดด้อกเบ้ีย รายไดจ้ากการเคลมประกนัภยั และ รายไดจ้ากการเคลมคืนค่าซ่อมบ ารุง  

รายไดต้่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (RASK) ลดลงร้อยละ 4.27 จากปีก่อน จาก 2.11 บาท ต่อท่ีนั่งต่อ
กิโลเมตร ในปี 2558 เป็น 2.02 บาท ต่อท่ีนัง่ต่อกิโลเมตร เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า 
ซ่ึงมีราคาตัว๋โดยสารถวัเฉล่ียปัจจุบนัท่ี 1,357 บาท  

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวม 15,746.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.41 จากปีก่อนเกือบร้อยละ 95 โดย
มาจากตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนการด าเนินงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และส าหรับค่าใชจ่้ายในการบริหาร คิด
เป็นร้อยละ 3.90 จากค่าใชจ่้ายรวม โดยตน้ทุนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.70 เท่านั้น 

เน่ืองจากผลของการขยายฝูงบินในปี 2559 ท าให้บริษทัฯ มีภาระตอ้งแบกรับค่าเช่าเคร่ืองบินและค่าซ่อม
บ ารุงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากค่าใชจ่้ายดงักล่าว ยงัมีค่าชดเชยผูโ้ดยสารส าหรับเท่ียวบินท่ียกเลิกในช่วงตน้ปี 2559 ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม
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ของค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนตอ์ากาศยาน และค่าซ่อมแซมเคร่ืองบินท่ีสามารถเคลมประกนัภยัไดภ้ายหลงัจากกรณี
เกิดอุบติัการณ์หรือเหตุขดัขอ้ง ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 

ตน้ทุนผนัแปร แบ่งออกไดเ้ป็น 9,688.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.19 จากปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน ซ่ึงโดยรวมแลว้บางส่วนไดถู้กชดเชยไปกบัราคาค่าน ้ ามนัท่ีลดลงในปี อยา่งไรก็ตาม ยงัมีค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการสรรหานกับินตามสญัญาจา้งระยะสั้น มาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัฝงูบินและเท่ียวบินท่ีจดัไวอี้กดว้ย 

ตน้ทุนคงท่ี มีจ านวน 5,041.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.02 เน่ืองจากผลของการขยายฝงูบินเคร่ืองบิน 5 ล า  

ตน้ทุนทางการเงิน เพ่ิมข้ึน 109.71 ลา้นบาท มาจากค่าธรรมเนียมในการจดัหาเคร่ืองบิน  

ค่าใชจ่้ายโดยรวมทั้งหมด อาจสรุปไดว้า่เป็นตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (CASK) ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 12.05 จากเดิม 2.24 เพ่ิมข้ึนเป็น 2.51 บาท ต่อท่ีนัง่ต่อกิโลเมตร ซ่ึงหากค านวณโดยไม่รวมตน้ทุนค่าน ้ ามนั ตวัเลขจะอยูท่ี่ 2.07 
บาทต่อท่ีนัง่ต่อกิโลเมตร เพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 21.76 จากปีก่อน และส่วนหน่ึงของการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้าย ก็เกิดจากการอ่อนค่า
ของอตัราค่าเงินบาทต่อสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ดว้ยเช่นกนั 

ผลประกอบการของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 

ในปี 2559 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดัมีรายไดร้วม 3,905.37 ลา้นบาท เพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 310 
จากเดิม 952.93 ลา้นบาท ในปี 2558 และมีค่าใชจ่้ายรวม 4,511.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากเดิมซ่ึงมีอยูเ่พียง 2,176.26 ลา้นบาท จึงท า
ให้ปี 2559 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีผลขาดทุน 612 ลา้นบาท โดยในปีก่อนมีผลขาดทุน 1,223.33 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 50  

เน่ืองจากในปี 2559 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีความพร้อมและสามารถด าเนินงานไดเ้ตม็ปี 2559 ใน
เท่ียวบินท่ีมีเสน้ทางการบินไปยงัประเทศจีน และเพ่ิมเท่ียวบินจากเสน้ทางการบินท่ีมีอยู ่ตามตารางการบิน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ี
ท าใหมี้การใชเ้คร่ืองบินอยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2559 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด ได้รับผลกระทบระยะสั้ นจากการ
ปราบปรามทวัร์ศูนยเ์หรียญของจีน (ทวัร์ผิดกฎหมาย) ท าให้ผลประกอบการในไตรมาสท่ี  4 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจุบนัน้ี 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีเคร่ืองบินประจ าการในฝงูบินทั้งส้ิน 3 ล าเป็นเคร่ืองบินแบบโบอ้ิง 777-200 

  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว 
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นายกฤตเตโช สิริภสัสร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามดงัน้ี 

1. อตัราตน้ทุนผนัแปรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 มาจาสาเหตุใด 

2. บริษทัฯ มีความเห็นอยา่งไรในการวา่จา้งบริษทั Lufthansa ในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมบ ารุงมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน 

3. ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงกรณีเคร่ืองบินออกเดินทางล่าชา้กวา่ก าหนดเวลา (Delay) 

นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชี ช้ีแจงผูถื้อหุ้นในประเด็นแรกว่า อตัราตน้ทุนผนั
แปรเพ่ิมสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากการซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการตรวจสอบเคร่ืองยนต์ตามระยะ (Engine 
Shop Visit) อยา่งไรก็ดี ตน้ทุนโดยรวมของบริษทัฯ ไม่เพ่ิมสูงข้ึนมาก เน่ืองจากอตัราค่าน ้ ามนัท่ีลดลง นอกจากน้ี ในส่วนของ
ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้ าการขยายฝงูบิน 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ประเด็นท่ีสอง บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั Lufthansa ตั้งแต่ปี 2544 ซ่ึง ณ ขณะนั้นไดมี้ผูท้  าการเสนอราคามายงั
บริษัทฯ เป็นจ านวน 5 ราย และเม่ือพิจารณาแล้ว พบว่าบริษทั Lufthansa เสนอราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกอบกับบริษทั 
Lufthansa เป็นบริษทัท่ีมีมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในธุรกิจสายการบิน อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากปัจจุบนั มีการแข่งขนั
ทางดา้นราคาตัว๋โดยสารค่อนขา้งสูง ท าให้ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีและค่าใชจ่้ายซ่ึงเกิดจากการน าเคร่ืองยนตซ่์อมบ ารุงตามระยะ 
(Engine Shop Visit) ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจาขอลดราคากบับริษทั Lufthansa 

ประเด็นท่ีสาม เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนักดีว่าส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการให้บริการคือความปลอดภัยของ
ผูโ้ดยสาร ดงันั้น จึงขอเรียนวา่ความล่าชา้ของเท่ียวบินส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือกรณีมีสญัญาณเตือน
จากหอ้งนกับิน ทั้งน้ี อตัราความล่าชา้โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 4-5 เท่ียวบินจาก 100 เท่ียวบิน ซ่ึงถือเป็นอตัราปกติในธุรกิจการบิน อยา่งไร
ก็ดี บริษทัฯ มีมาตรการในการเยยีวยาผูโ้ดยสารในกรณีท่ีเกิดความล่าชา้ของเท่ียวบิน 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร  ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่า เท่ียวบินและจ านวนผูโ้ดยสารจะ
เพ่ิมข้ึนตามแผนการขยายฝงูบินหรือไม่ 

นายพาที สารสิน ให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้นวา่ จากการท่ีสายการบินมีเคร่ืองบินท่ีน าเขา้มาใหม่ และ ปลดระวาง
ออก อยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากเคร่ืองบินท่ีเช่ามาจากสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ท่ีมีตน้ทุนสูง บริษทัฯจะท าการจดัหา
เคร่ืองบินใหม่มาทดแทน หากเพ่ิมชัว่โมงบินเป็น 9-10 ชัว่โมงจะท าใหต้น้ทุนคงท่ี (Fixed cost) ลดลง ทั้งน้ี แผนการขยายฝงูบิน
และขยายเส้นทางการบินคือ การเพ่ิมเส้นทางบินเขา้ประเทศจีน หรือเส้นทางบินใหไ้กลข้ึน ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯมีโอกาสเติบโต
สูงมากยิง่ข้ึน  
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ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ฝงูบินของบริษทัฯ มีเคร่ืองบินจ านวนก่ีล า แบ่งเป็นเคร่ืองบินท่ีเช่ามาด าเนินการก่ีล า และ
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ ก่ีล า  และการท่ีสายการบินนกสกู๊ตท่ีขยายเส้นทางการบินไปยงัประเทศญ่ีปุ่นมีผลประกอบการเป็น
อยา่งไร 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า บริษทัฯไม่มีกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองบิน โดยบริษทัฯจะท าสัญญาเช่าด าเนินงาน
(Operating lease) หรือสัญญาการขายและเช่ากลบั (Sales and Lease Back) เหตุท่ีบริษทัฯเนน้การท าลีสซ่ิงเคร่ืองบินเพราะจะได้
เคร่ืองบินในราคาท่ีถูกกวา่การซ้ือขาย 

ในกรณีของสายการบินนกสกู๊ตซ่ึงไดข้ยายเส้นทางการบินไปยงัประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเกาหลีใตเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้แต่ไดรั้บธงแดงจาก ICAO จึงตอ้งน าเคร่ืองบินของสายการบินสกู๊ตมาใหบ้ริการชัว่คราวจนกวา่ธงแดงถูกยกเลิก 

นายวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามว่า ในงบการเงินหน้า 18 ของรายงาน
ประจ าปี 2559  ระบุถึงค่าใชจ่้ายรวมซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถแจกแจงไดห้รือไม่  

นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ในปี 2559 ค่าใชจ่้าย
รวมอยู่ท่ี 15,746 ลา้นบาท แบ่งเป็น ตน้ทุนค่าโดยสารและค่าบริการอ่ืน 14,873 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขาย 149 ลา้นบาท 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 614 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน 110 ลา้นบาท รวมแลว้ 15,746 ลา้นบาท โดยตน้ทุนค่าซ่อม
บ ารุงไดถู้กรวมอยู่ในตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการอ่ืน ดงัรายละเอียดปรากฎอยูใ่นหนา้ 164-165 ของรายงานประจ าปี 
2559 

เน่ืองจากปัจจุบันกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยงัไม่ผ่านมาตรฐานการบินขององค์การการบิน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) ดงันั้น สายการบินนกสกู๊ตจึงยงัไม่สามารถใหบ้ริการการบินในเส้นทางประเทศญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐ
เกาหลีได ้

นายวชิยั จิรเจริญกิจกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ขอใหช้ี้แจงค่าใชจ่้ายซ่ึงระบุในงบการเงิน หนา้ 18 ของรายงานประจ าปี 2559 
2. งบประมาณค่าซ่อมบ ารุงของบริษทัฯ ซ่ึงระบุไวใ้นหนา้ 30 ของรายงานประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน

กวา่ 13,000 ลา้นบาท จึงขอสอบถามวา่บริษทัฯ มีขาดทุนจริงเท่าใด 

นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชี ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ประเด็นแรก ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 ของบริษทัฯ มีจ านวน 15,746 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งออกเป็นตน้ทุนค่า
โดยสารและค่าบริการอ่ืนจ านวน  14,873  ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 149 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จ านวน 614 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินจ านวน 110 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงรวมอยู่ในตน้ทุนค่าโดยสารและการ
ใหบ้ริการอ่ืนๆ รายละเอียดปรากฏในหนา้ 164 – 165 ของรายงานประจ าปี 2559 
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ประเด็นท่ีสอง การแสดงรายการในงบการเงินของบริษทัในส่วนต่างๆ นั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) ทั้งน้ี ประมาณการค่าซ่อมบ ารุงอาจมีจ านวนท่ีคลาดเคล่ือนเลก็นอ้ยแต่ไม่ถือเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฎในงบการเงินประจ าปี 2559 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  436,727,989 99.8343 
ไม่เห็นดว้ย  724,500 0.1656 
งดออกเสียง  41,500 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 263 ราย 437,493,989 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัไิม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแล้ว และงดการจ่ายเงนิปันผล  

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 และขอ้ 45 ก าหนดวา่ บริษทัฯ
ตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น 

ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัฯ เป็นทุนส ารอง
ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ หรือเท่ากับจ านวนเงินทั้งส้ิน 62.5 ลา้นบาท ซ่ึงครบตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯก าหนดแลว้ ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไม่จดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
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อน่ึง ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดย
ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษทัฯจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น เช่น ผลการด าเนินการและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรหรือเห็นวา่มีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญันั้น 

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 2,626.8 ลา้นบาท จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯได ้เน่ืองจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ี
บริษทัฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางดการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายวิชา โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ได้สอบถามวา่ บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมเท่าไร และมีการ
ส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ กฎหมายก าหนดให้
บริษทัฯจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯเป็นทุนส ารองตามกฏหมายในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ โดยทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ มีจ านวน 625 ลา้นบาท ดงันั้น การตั้งทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ 
จ านวนเงินทั้งส้ิน 62.5 ลา้นบาทของบริษทัฯ ถือวา่ครบถว้นตามกฎหมาย อยา่งไรก็ดีส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงปรากฏตามงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 239 ลา้นบาท  

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในช่ือวาระท่ีระบุวา่ “ พิจารณาอนุมติัไม่
จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ” ท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนวา่บริษทัฯ มีก าไร ขอใหช้ี้แจงในประเด็น
น้ี 

นางสาว เยาวโรจน์ กล่ินบุญ ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีเป็นวาระการจดัสรรก าไรซ่ึง
พิจารณาตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัฯ จะมีการพิจารณาอนุมติัทุกปี ซ่ึงช่ือของวาระน้ีเป็นการใชค้  าตาม พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั ระบุวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง โดยในปีน้ีบริษทัฯ ไม่มีผลก าไร จึง
ระบุในช่ือวาระวา่ พิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
และงดการจ่ายเงินปันผล 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯมีทุนส ารองตาม
กฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และงดการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  437,466,989 99.9965 
ไม่เห็นดว้ย  15,000 0.0034 
งดออกเสียง  12,000 - 
บตัรเสีย  - - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 263 ราย 437,493,989 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้า
ใหม่ 

ก่อนช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ี ประธานไดม้อบหมายใหน้ายณรงคช์ยั วอ่งธนะวิโมกษ ์กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูร้ายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

จากนั้นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระไดแ้สดงเจตนาออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว 
เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี เพ่ือให้จ านวนหุ้นและ
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ในวาระน้ีบริษทัฯจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว จนกวา่การ
ด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 

จากนั้น นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
คร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
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ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ 

  ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีจ านวน 4 
ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสมใจนึก เองตระกลู ต าแหน่ง ก ร ร ม ก า ร /ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /ป ร ะ ธ าน
คณะกรรมการบริษทั  

2. นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ  ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ 

3. นายมนตรี  จ าเรียง  ต าแหน่ง  กรรมการ  
4. นายนิพนธ์  ฮะกีมี ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 แลว้ เห็นวา่กรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายสมใจนึก เองตระกูล นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ และนายมนตรี จ าเรียง เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงันั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าว
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง  

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากนายนิพนธ์ ฮะกีมี ไดแ้จง้ต่อบริษทัฯ วา่ไม่ประสงคท่ี์จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯต่อไปอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาคดัเลือกนายรัฐพล ภกัดีภูมิ ใหไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ แทนนายนิพนธ์ ฮะกีมี 
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

ทั้ งน้ี บุคคลทั้ ง 4 ท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาวา่บุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากบั
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปน้ีเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัฯแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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1. นายสมใจนึก เองตระกลู ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

2. นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ  ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมนตรี  จ าเรียง  ต าแหน่ง  กรรมการ  
4. นายรัฐพล  

 

ภกัดีภูมิ              ต าแหน่ง กรรมการ(แทนท่ีนายนิพนธ์ ฮะกีมี ซ่ึงไม่ประสงค์
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม               
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม       

  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเ ห็นหรือขอ้ซักถามเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้สอบถามในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองได้สอบถามว่า นายนิพนธ์ ฮะกีมี ซ่ึงปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งรองกรรมการผูอ้  านายการใหญ่สายกลยทุธ์และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นคู่แข่ง
ของบริษทัฯใช่หรือไม่ 

  นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัฯ 
ท าการบินร่วมกนัและมิไดเ้ป็นคู่แข่งกนัแต่อยา่งใด 

  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน
ได้แก่ (1) นายสมใจนึก เองตระกูล (2) นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ และ (3) นายมนตรี จ าเรียง กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และอนุมติัการแต่งตั้งนายรัฐพล ภกัดีภูมิ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ
แทนนายนิพนธ์ ฮะกีมี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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6.1  นายสมใจนึก เองตระกูล ด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการบริษัท 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  437,033,789 99.9022 
ไม่เห็นดว้ย  427,700 0.0977 
งดออกเสียง  31,500 - 
บตัรเสีย  1,000 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 263 ราย 437,493,989 - 

6.2  นายอภิชาต ิจรีะพนัธ์ุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  437,435,389 99.9954 
ไม่เห็นดว้ย  19,700 0.0045 
งดออกเสียง  37,900 - 
บตัรเสีย  1,000 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 263  ราย 437,493,989 - 

 

6.3  นายมนตรี จ าเรียง ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้ อยละของจ านวน หุ้น ซ่ึ งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  437,425,389 99.9909 
ไม่เห็นดว้ย  39,400 0.0090 
งดออกเสียง  28,200 - 
บตัรเสีย  1,000 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 263 ราย 437,493,989 - 
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6.4  นายรัฐพล ภักดภูีม ิด ารงต าแหน่ง กรรมการ  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  437,440,489 99.9940 
ไม่เห็นดว้ย  26,000 0.0059 
งดออกเสียง  27,500 - 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 263 ราย 437,493,989 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขอ านาจกรรมการบริษัทฯ  

ประธาน มอบหมายให ้ผูด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแต่งตั้งนายรัฐพล ภกัดีภูมิ เป็นกรรมการใหม่แทนท่ี
นายนิพนธ์ ฮะกีมี ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระและแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไป ดงันั้น 
บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขอ านาจกรรมการบริษทัฯให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกรรมการดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

จากเดิม  

 “นายพาที สารสิน นายนิพนธ์ ฮะกีมี นายธีรพล โชติชนาภิบาล นายมนตรี จ าเรียง นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวิ
โมกษ ์และนางอุษณีย ์แสงสิงแกว้  กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของ
บริษทัฯ ” 

แกไ้ขเป็น 

“นายพาที สารสิน นายธีรพล โชติชนาภิบาล นายมนตรี จ าเรียง นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ ์นางอุษณีย ์แสง
สิงแกว้  และนายรัฐพล ภกัดีภูมิ กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของ
บริษทัฯ ” 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขอ านาจกรรมการบริษทัฯ 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขอ านาจการลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงกรรมการตามขอ้ 5. จากเดิมเป็น “นายพาที สารสิน นายธีรพล โชติชนาภิบาล นายมนตรี จ าเรียง 
นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวิโมกษ ์นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ และนายรัฐพล ภกัดีภูมิ กรรมการสองในหกคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ” ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย  437,436,709 99.9965 
ไม่เห็นดว้ย  15,000 0.0034 
งดออกเสียง  44,300 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 265 ราย 437,496,009 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  

ประธาน มอบหมายให ้นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

 นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตาม
มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 22 
ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์และจะ
ก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้และนอกจากน้ี 
กรรมการบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั 
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ประจ าปี 2560 เท่ากับ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2560 ซ่ึงเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 30,000 บาท) 

กรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 20,000 บาท/คน) 

 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 
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ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

ค่าตอบแทนคณะท างานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว 

ประธานคณะท างานยทุธศาสตร์และวางแผนระยะยาว 15,000 บาท/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 15,000 บาท) 

คณะท างานยทุธศาสตร์และวางแผนระยะยาว 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 10,000 บาท) 

 

 

 

 

 



 24 / 43 

ค่าตอบแทนคณะท างานศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมคณะท างานศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพในการ

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ประธานคณะท างานศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพในการ

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

15,000 บาท/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 15,000 บาท) 

คณะท างานศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพในการซ่อม

บ ารุงอากาศยาน 

10,000 บาท/คน/คร้ัง 

(หากเดือนใดประชุมมากกวา่ 1คร้ัง คงใหไ้ดรั้บ 10,000 บาท) 

 

และเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรร

เงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

  เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานปี 2559 ดงันั้น บริษทัฯ จึงงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผล

การด าเนินงานประจ าปี 2559  

นอกจากน้ี ภายหลงัจากการช้ีแจงในเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการแลว้ ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจาก

บริษทัฯก าลงัอยูใ่นภาวะขาดทุนดงันั้นในปี 2560 คณะกรรมการจึงสมคัรใจขอรับค่าตอบแทนก่ึงหน่ึงจากค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  ผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองเง่ือนไขในการไดรั้บเบ้ียประชุมซ่ึงก าหนดวา่ หากเดือนใดประชุมมากกวา่หน่ึงคร้ัง คง

ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียว โดยในอดีตบริษทัฯ เคยมีเง่ือนไขน้ีหรือไม่ 

  นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี

ก าหนดไวเ้ช่นนั้นเพ่ือใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการอยูใ่นกรอบท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั ดงันั้น บริษทัฯ จะไม่มีการจ่ายเงินเกินท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
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  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และงดจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และงด
จ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียง และอนุมติัการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ซ่ึงมาประชุม 
เห็นดว้ย  435,870,309 99.6284 
ไม่เห็นดว้ย  6,400 0.0014 
งดออกเสียง  1,619,300 0.3701 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 265 ราย 437,496,009 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่9   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560  

 ประธานไดข้อใหน้ายวสิิฐ ตนัติสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อท่ีประชุมในวาระน้ี  
  นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง 
ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษทัฯ  
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 1.  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809  

                  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี  2557)   และ/หรือ 

              2. นางศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356  

                   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ปี 2559)   และ/หรือ 

3. นางสาววมิลพร  บุญยษัเฐียร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4067        

                  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ปี 2559)   และ/หรือ 

            4. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4800  

                  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ปี 2559) 

 ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯไดพ้ิจารณา
คดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมี
ความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อยของบริษทัฯ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

             อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ แทนได ้ 

 นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา
เน่ืองจากปริมาณงานในการตรวจสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีจึง
เพ่ิมข้ึน จากปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 
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นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์  ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า มีเหตุจ าเป็นอย่างไรจึงเพ่ิม
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในระหวา่งท่ีบริษทัฯประสบภาวะขาดทุน ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนมากเท่าใด  

ผู ้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯเคยเปล่ียนผู ้สอบบัญชีหรือไม่ และบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบราคาและ
ประสิทธิภาพกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนหรือไม่ ใชเ้กณฑใ์ดในการพิจารณา และเหตุท่ีเพ่ิมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นเพราะผูส้อบ
บญัชีร้องขอหรือเป็นเพราะเหตุอ่ืน 

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้วา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ประสบภาวะขาดทุน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้จรจา
ต่อรองค่าสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชี ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากปริมาณงานสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน และเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีจากผูส้อบ
บัญชีรายอ่ืนแลว้ คณะกรรมการเห็นว่า บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม อีกทั้ง บริษทั บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ไดท้ าการตรวจสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทัเป็นระยะเวลา
พอสมควร จึงเป็นผูมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอใหไ้ดรั้บการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ 1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัฯมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ 2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯเร่ิมตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
3. นางสาววิมลพร   บุญยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 4. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4800 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯเร่ิมตั้งแต่ปี 2559) อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนาม
ขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทัฯ ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีรายอ่ืนของบริษทัฯ ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้ท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯแทนได ้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้ อยละของจ านวน หุ้น ซ่ึ งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  437,445,409 99.9902 
ไม่เห็นดว้ย  42,600 0.0097 
งดออกเสียง  8,000 - 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 265  ราย 437,496,009 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

  ก่อนเร่ิมวาระท่ี 10 ประธาน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 12 เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัซ่ึงเก่ียวขอ้งการเพ่ิมทุนของบริษทัฯโดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้
ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ส่วนหน่ึง และจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกส่วนหน่ึงเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ทั้ งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในวาระดังกล่าว  
ประธานไดข้อมอบหมายให้นายพาที สารสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้และช้ีแจงภาพรวมของการ
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

  นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมและปัจจยัทางธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯอยา่งมี
นยัส าคญั และอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงอยูข่องบริษทัฯ เพื่อให้บริษทัฯ สามารถขยายเส้นทางบิน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และแข่งขนัไดใ้นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูง บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมประมาณ 
2,281 ลา้นบาท ในการด าเนินการดงักล่าว  

ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,406,250,000 บาท โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ส่วนหน่ึง และจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกส่วนหน่ึงเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ และได้มอบหมายให้นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั 
เอเซียพลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดรูปแบบการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
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จากนั้น นางสาวรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั เอเซียพลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั ช้ีแจง
รูปแบบการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NOK-W1) 
และระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
รูปแบบการเพิม่ทุน 

หุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Rights Offering) 

วธีิการจดัสรร จัดสรรให้ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู ้ถือหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิ 

อตัราส่วนการจองซ้ือ 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ 

จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย 625,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขาย 2.40 บาทต่อหุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังที ่1 (NOK-W1) 

วธีิการจดัสรร จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

อตัราส่วนการจดัสรร 4 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 

คร้ังที ่1 (NOK-W1) ทีจ่ดัสรร 

156,250,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย ไม่คิดมูลค่า 

อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ 

ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุน้ 

 

ระยะเวลาทีเ่กีย่วข้อง 

หุ้นสามญัเพิม่ทุน 

19 เมษายน 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

27 เมษายน 2560 (Record Date)  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้ 
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16 – 19 และ 22 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

2 มถุินายน 2560 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย1 

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่1 (NOK-W1) 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 31 พฤษภาคม 2560 

ก าหนดการใช้สิทธิ ใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดทุ้กส้ินไตรมาส 

ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก 30 กนัยายน 2560 

ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 29 พฤษภาคม 2563 

1 ระยะเวลาการเขา้จดทะเบียนอาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ต่อมา ประธานเรียนให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระท่ี 10, 11 และ 12 ท่ีจะน าเสนอเพ่ือขออนุมติันั้นเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นเง่ือนไขของกนัและกนั ดงันั้นหากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระท่ี 10, 11 และ 12 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
น้ีให้ถือวา่วาระท่ีไดรั้บการอนุมติัไปก่อนหนา้นั้นไดถู้กยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอระเบียบวาระอ่ืนดงักล่าวเพ่ือใหท่ี้ประชุม
พิจารณาต่อไป 

ก่อนการเร่ิมตน้พิจารณาวาระท่ี 10, 11 และ 12 ผูถื้อหุน้กล่าวขอบคุณบริษทัท่ีไดมี้การออกหุน้เพ่ิมทุนในคร้ัง
น้ี และขอให้ท่ีประชุมให้ก าลงัใจบริษทัและคณะกรรมการ รวมถึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกนัอนุมติัวาระการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัต่อไป 

ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั ประธานไดข้อใหน้ายวิสิฐ ตนัติสุนทร ตอบค าถามของผูถื้อหุ้นซ่ึงเก่ียวกบัทิศทางการด าเนินงานในเร่ือง
การเพ่ิมทุนของคณะท างานยทุธศาสตร์และการวางแผนระยะยาว  

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะท างานยทุธศาสตร์และการวางแผนระยะยาว มีแผนในการ
พฒันาสายการบินนกแอร์ใหเ้ป็นสายการบินราคาประหยดัระดบัภูมิภาค (Regional Low Cost Airline) กล่าวคือ เพ่ิมเสน้ทางบิน
ไปยงัต่างประเทศซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการบินไม่เกิน 2-3 ชัว่โมง เพ่ือเพ่ิมจ านวนชัว่โมงบินต่อวนั โดยจุดหมายปลายทางหลกั คือ 
ประเทศจีน ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากกลุ่มพนัธมิตรดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะเป็นประเทศจีน 

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามต่อไป โดย ประธาน 
ไดข้อความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้สอบถามค าถามทั้งหมดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในคราวเดียวแลว้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
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ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ภายหลงัจากหมดขอ้สอบถามหรือความคิดเห็นแลว้จึงด าเนินการลงมติในวาระท่ี 10, 11 และ 12  เพื่อ
ความสะดวกในการประชุมส าหรับวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนและวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1. หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู ่(Rights Offering) ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะรับจองหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเหลือ
ทั้งหมดหรือไม่ 

2. หากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรับจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกล่าวมาทั้ งหมด จะส่งผลให้บริษทั
กลายเป็นรัฐวสิาหกิจหรือไม่ และบริษทัฯ มีมุมมองอยา่งไรในเร่ืองดงักล่าว 

3. ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัฯ มีแผนในการหารายไดเ้พ่ิมเติม หรือลด
ตน้ทุนของบริษทัฯ อยา่งไรบา้ง 

นายสิทธิโชค บุญมี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงัน้ี  

1. เน่ืองจากธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง การเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ีจะเพียงพอต่อการ
ด าเนินการของบริษทัหรือไม่  

2. ผูถื้อหุน้รายใหญ่มีความพร้อมท่ีจะจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังน้ีหรือไม่  

นายชรินทร์ สัจจญาณ ท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การใหข้อ้มูลและการตอบค าถาม
ของบริษทัฯ จะมีลกัษณะเป็นการใหข้อ้มูลในเชิงช้ีน า หรือท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ไม่ได ้

นอกจากน้ี นายชรินทร์ สัจจญาณ ไดข้ออนุญาตประธาน ในการช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เก่ียวกบัแนวโนม้
การเป็นรัฐวสิาหกิจของบริษทัฯ และความเป็นไปไดข้องผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีจะรับซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยช้ีแจงวา่ หากบริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) (“การบินไทย”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เขา้ถือหุน้ของบริษทัฯ รวมกนัทั้งหมดเป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 
50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ จะส่งผลให้บริษทัฯ กลายเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนในประเด็นค าถามท่ีวา่ การบินไทยจะรับซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีเหลือไดห้รือไม่ ขอช้ีแจงวา่ เน่ืองจากการบินไทยเป็นบริษทัจดทะเบียน การด าเนินการใดๆ จึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์
ต่างๆ ของบริษทัจดทะเบียน และการตดัสินใจซ้ือหุ้นของการบินไทยเป็นเร่ืองของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่
สามารถตอบค าถามดงักล่าวแทนผูถื้อหุน้หรือใหข้อ้มูลในเชิงท่ีจะช้ีน าได ้

 



 32 / 43 

ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีแผนการอยา่งไรในการบริหารจดัการเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ได้
ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์ (Utilize) เคร่ืองบินไดเ้ต็มท่ี ดงันั้น หากน าเงินท่ีไดจ้ากการ
เพ่ิมทุนดงักล่าวไปใชใ้นการขยายฝงูบินอาจจะท าใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บประโยชน์เท่าท่ีควร 

2. จากข่าวหนงัสือพิมพเ์ร่ืองแนวทางความร่วมมือระหวา่งการบินไทย บริษทัฯ และบริษทั ไทยสมายลแ์อร์
เวย ์จ ากดั (Thai Group) บริษทัฯ มีแผนความร่วมมือดงักล่าวอยา่งไร 

3. จากรายงานประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ  Value Alliance จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งไร 

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า เงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนนั้นโดยหลกัจะน าไปใชใ้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการ รวมถึงการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน (Network) เพื่อให้นกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยดั
ระดับภูมิภาค (Regional Low Cost Airline) ซ่ึงจะส่งผลให้รายไดข้องบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน และในขณะเดียวกัน ก็จะพยายามลด
รายจ่ายใหม้ากท่ีสุด 

ประธาน ไดข้อให้เรืออากาศเอกมนตรี จ าเรียง ตอบค าถามในเร่ืองแผนความร่วมมือระหว่างการบินไทย 
บริษทั และบริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั (Thai Group) 

เรืออากาศเอกมนตรี จ าเรียง ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ เน่ืองจากการด าเนินการของการบินไทย บริษทัฯ 
และบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย ์จ ากดั ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความเป็นอิสระจากกนัและปราศจาก
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงันั้น แนวทางความร่วมมือจะเนน้ดา้นการด าเนินการทางธุรกิจ การตลาด การขาย การปฏิบติัการภาคพ้ืน 
ส่วนในเร่ืองอ่ืนจะตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ Value Alliance คือ การรวมตวัของกลุ่มพนัธมิตร (Alliance) 
ของสายการบินราคาประหยดั (Low Cost Airlines) คร้ังแรกของโลก ซ่ึงเกิดจากสายการบินจากประเทศต่างๆ (Local Heroes) 
เช่น ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย เป็นตน้ โดยผา่นระบบท่ีเรียกวา่ Air Black Box ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใชค้วามเช่ือมโยง
ดงักล่าว (Connectivity) ในการขยายพ้ืนท่ีบินโดยไม่จ าตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองบิน อนัจะท าใหบ้ริษทัไดก้ าไรเพ่ิมข้ึน และภายในส้ิน
เดือนน้ีจะมีการประชุมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว คาดวา่ไม่เกินส้ินปีน้ี จะเห็นโครงการน้ีรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการน้ี
ชดัเจนข้ึน และจะมีการลงทุนโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการ เช่ือวา่โครงการน้ีจะท าใหค้นไทยสามารถเดินทางระยะไกลไดใ้น
ราคาท่ีเหมาะสม 

ประธาน กล่าวเสริมวา่ การบินไทยยงัคงเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของบริษทัฯ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
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ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ หากการบินไทยเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของบริษทัฯ เหตุใดจึงยงัจ าหน่ายบตัรโดยสารและ
บริหารงานในลกัษณะท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

ประธาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า การบินไทยและบริษทัฯ ไม่เคยมีความขดัแยง้ต่อกนั โดยอาจมีบาง
กรณีท่ีการบินไทยใหค้  าแนะน าแก่บริษทัฯ บา้งตามท่ีเห็นสมควร โดยทั้งสองบริษทัท างานร่วมกนัมาโดยตลอด และต่อจากน้ีไป
จะมีความเช่ือมโยง (Network) ต่อกนัเพ่ิมมากข้ึน 

ผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 

1. การบินไทยถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นจ านวนเท่าใด และมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี
หรือไม่  

2. การบินไทยสามารถช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนโดยน าส่ิงอ่ืนนอกจากเงินสดมาใชช้ าระแทนไดห้รือไม่  

3. การจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัโดยการบินไทยจะสามารถใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีไดห้รือไม่ 
เน่ืองจากเขา้ใจวา่จะตอ้งผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของการบินไทย เพ่ืออนุมติัให้น าเงินมาซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ  

4. หากการบินไทยไม่ไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังน้ีตามสิทธิท่ีไดรั้บทั้งหมด จะมีผูใ้ดรับซ้ือในส่วน
ของการบินไทยหรือไม่ และการบินไทยจะสละสิทธิในการจองซ้ือส่วนของหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีตน
ไดรั้บไดห้รือไม่ 

นายชรินทร์ สัจจญาณ ท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ใน
ปัจจุบนัการบินไทยถือหุน้ในบริษทัเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 39 และช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่การด าเนินการใดของบริษทัจดทะเบียน
ท่ีจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑก์ ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการท่ีมีขนาด
ใหญ่ ซ่ึงเขา้ใจวา่รายการดงักล่าวอาจไม่ถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ส าหรับการบินไทย อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไม่สามารถตอบ
ค าถามดงักล่าวแทนการบินไทยซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ได ้แต่โดยสมมติฐาน คาดวา่การบินไทยไม่น่าจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในการด าเนินการดงักล่าวอีก 

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ การบินไทย ในฐานะผูถื้อหุ้น
ของบริษทั มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ของตน โดยจะตอ้งใชเ้งินสดในการช าระค่าหุน้เพ่ิม
ทุนดงักล่าวเท่านั้น และหากการบินไทยไม่ไดจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ก็จะไม่สามารถยกสิทธิในการ
จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวให้บุคคลอ่ืนได ้ส่วนผูใ้ดจะเป็นผูรั้บซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในส่วนของการบินไทย หากการบินไทยไม่ใช้
สิทธิจองซ้ือนั้นไม่สามารถตอบได ้
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ผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 

1. ภายหลงัจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี หากบริษทัฯ ไม่สามารถระดมทุนไดค้รบตามจ านวนท่ีคาดการณ์ไว ้
บริษทัฯ จะมีแผนการหาเงินทุนเพ่ิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

2. เน่ืองจากผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) อยู่ท่ี 5.19 ซ่ึงมากกว่าราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ เป็นไปไดห้รือไม่วา่ภายหลงัจากท่ีการบินไทยใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ การบินไทยจะ
ขายออกหุน้ดงักล่าวเพ่ือผลก าไร 

นายเลก็ สิขรวทิย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัไม่สามารถตอบแทน การบินไทย
ในเร่ืองดงักล่าวได ้แต่ในกรณีท่ีภายหลงัการเพ่ิมทุนแลว้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไม่เตม็จ านวนท่ีออกเสนอ
ขาย ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ ไดเ้งินไม่เพียงพอตามแผนท่ีวางไวแ้ละตอ้งหาเงินทุนเพ่ิมเติมนั้น แผนการหาเงินทุนเพ่ิมเติมหรือ
เสริมฐานทุนท่ีบริษทัไดว้างเอาไวอ้าจเป็นในรูปแบบของการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หรือการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 

นายชรินทร์ สัจจญาณ ท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
วา่ หากบริษทัมีการเพ่ิมทุนและออกหุน้ใหม่จะตอ้งใหไ้ดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยเช่นกนั 

ผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณนายพาที สารสิน ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารยคุใหม่ รวมถึงคณะกรรมการท่ีเสียสละลด
ค่าตอบแทน และช่ืนชมพนักงานตอ้นรับ ทีมงาน และการบริการของสายการบินนกแอร์ และไดเ้สนอแนะให้บริษทัพฒันา
ภาพลกัษณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น ควรมีบุคคลท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริการของสายการบินท่ีมีอ านาจตดัสินใจและส่ือสารกบัส่ือมวลชนได ้โดย
ไม่จ าตอ้งใหน้ายพาที สารสิน หรือผูบ้ริหารระดบัสูงมาด าเนินการ 

ประธาน กล่าววา่ ผูบ้ริหารนอ้มรับค าติชมไว ้เพ่ือการพฒันาการด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ จากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีซ่ึงจะ
ส่งผลให้บริษทัมีเงินทุนกวา่ 1,500 ลา้นบาท บริษทัมีแผนจะใชเ้งินจ านวนดงักล่าวอย่างไร จะน าไปลา้งผลขาดทุนสะสมของ
บริษทัหรือไม่ รวมถึงจะเก็บเป็นทุนส ารองหรือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทัว่ไปเป็นจ านวนเท่าใด 

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัไม่สามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปลา้งผล
ขาดทุนสะสมของบริษทัได ้เน่ืองจากเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม่ ส่วนเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุน
น้ี บริษัทมีแผนท่ีจะน าไปใช้ในการขยายเครือข่าย (Network) เพื่อให้นกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยดัระดับภูมิภาค 
(Regional Low Cost Airline) ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ 
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นายพีระ จิตตป์ราณีชยั  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะวา่ เน่ืองจากวาระเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนเป็น
วาระท่ีส าคญัมาก ดงันั้น ควรตอบค าถามใหเ้สร็จส้ินก่อนจึงด าเนินวาระต่อๆ ไป และสอบถามวา่ ภายหลงัจากการเพ่ิมทุน เงินท่ี
ไดม้าจะมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ เน่ืองจากเห็นวา่หากบริษทัยงัคงมีผลขาดทุนเป็นจ านวนกวา่ 2,000 ลา้นบาท และการเพ่ิมทุน
ดงักล่าวก็ยงัคงท าใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนเช่นเดิม 

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ ในระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้ เงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนในคร้ัง
น้ีคงไม่เพียงพอ บริษทัจะตอ้งมีการหาเงินทุนเพ่ิมเติมอีกในอนาคต โดยอาจเป็นในรูปแบบของการกูย้ืม หรือการเพ่ิมทุนใน
อนาคต โดยการด าเนินการต่างๆ จะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

นายพีระ จิตต์ปราณีชยั ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ ภายหลงัจากท่ีไดเ้งินจากการ
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัจะมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของบริษทัหรือไม่ เน่ืองจากทราบข่าวมาวา่นายพาที สารสิน จะลาออกจาก
ต าแหน่ง และตอ้งการทราบวา่นายพาที สารสิน ยงัคงมีแรงจูงใจในการบริหารบริษทัต่อไปหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นปัจจยัช่วยใน
การตดัสินใจของตนท่ีจะสนบัสนุนบริษทัในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า นายพาที สารสิน จะยงัคงบริหารบริษทัต่อไป แต่อาจมีการเสริมทีม
ผูบ้ริหารจากการบินไทย เพ่ือท าใหเ้ป็นทีมบริหารท่ีแขง็แกร่ง 

หลกัจากนั้นประธานจึงเขา้สู่การลงมติในวาระท่ี 10, 11 และ 12 ต่อไป 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมประมาณ 
2,281 ลา้นบาท ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัฯจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 781,250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละราย
ถืออยู ่(Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 625,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีให้ส่วนลดจากราคา
ปิดของหุ้นของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงเป็นวนัท า
การก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมีมติในเร่ืองน้ี (ราคาปิดของหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 เท่ากบั 8.45 บาท 
ดงันั้น ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.40 บาทดงักล่าวจึงค านวณเป็นราคาท่ีใหส่้วนลดในอตัราร้อยละ 71.60 ของราคาปิดขา้งตน้) และ
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
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จ านวนไม่เกิน 156,250,000 หุ้น โดยบริษทัฯเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ 4 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ  และใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาใช้
สิทธิดงักล่าว มีส่วนลดจากราคาปิดของหุน้ของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงเป็นวนัท าการก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมีมติในเร่ืองน้ี (ราคาปิดของหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 เท่ากบั 8.45 บาท ดงันั้น 
ราคาใช้สิทธิท่ี 5.00 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวจึงค านวณเป็นราคาท่ีให้ส่วนลดในอตัราร้อยละ 40.83 ของราคาปิดขา้งตน้)  โดย
คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้วา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิ  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ ทั้งน้ี รวมมูลค่าเสนอขายท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บ
จากการเพ่ิมทุนทั้งส้ินประมาณ 2,281 ลา้นบาท รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามท่ีปรากฏใน
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและควบคู่กบัการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1  (NOK-W1) ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 ขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ บริษทัฯตอ้งแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,406,250,000 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยหกล้านสอง

แสนหา้หม่ืนบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,406,250,000 หุน้   (หน่ึงพันส่ีร้อยหกล้านสอง

แสนหา้หม่ืนหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1  บาท (-หน่ึงบาทถว้น-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 1,406,250,000 หุน้   (หน่ึงพันส่ีร้อยหกล้านสอง

แสนหา้หม่ืนหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -0-  หุน้ (-) 

  ทั้งน้ี เสนอให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ตามหนังสือรับรองของบริษทัฯ เป็นผูมี้อ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและด าเนินการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนดงักล่าวตามค าเรียกร้องของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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หลงัจากไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights 
Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนทั้งส้ิน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
781,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวนทั้งส้ิน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 625,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 781,250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รวมถึงการมอบอ านาจ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย  434,326,811 99.2756 
ไม่เห็นดว้ย  34,500 0.0078 
งดออกเสียง  3,134,700 0.7165 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 266 ราย 437,496,011 100.0000 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1  (NOK-
W1) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทีใ่ช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตาม

รายละเอียดในวาระท่ี 10 ขา้งตน้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง

จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนโดยไม่คิดมูลค่า ทั้ งน้ี  รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตาม  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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  ในการน้ี บริษทัขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าหากท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในวาระน้ีแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เป็นวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 

นอกจากน้ี เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหค้ณะกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนั

บริษทั ตามหนงัสือรับรองของบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนับริษทั ตามหนงัสือรับรองของบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดวนัท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาใน
การใช้สิทธิ หรือการก าหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 

(2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล ค าขอยกเวน้ 
การปฏิบติัหนา้ท่ี รายงาน ค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพ่ือขอ
อนุญาต รวมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ การด าเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระท า
อ่ืนใดต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การน าหุน้
สามญั เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และให้มีอ านาจใน
การด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 

  หลงัจากไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการมอบ

อ านาจ โดยมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึง
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ
ขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
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มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย  434,329,811 99.9911 
ไม่เห็นดว้ย  38,500 0.0088 
งดออกเสียง  3,127,700 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 266 ราย 437,496,011 - 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกินจ านวน 
781,250,000 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) และเพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที ่1 (NOK-
W1) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทีใ่ช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้วา่สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 10 และการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไม่เกินจ านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1)   จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 625,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัรา 1 หุน้
เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุน้ท่ีใชใ้นการจดัสรรทั้งส้ิน 625,000,000 หุน้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.40 บาท และก าหนด
วนัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯส าหรับการเสนอขายดงักล่าวในช่วงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 17 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม 19 
พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบริษทัฯไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามขอ้น้ี ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560   



 40 / 43 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัฯจะ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้ ในราคา
เดียวกนั โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯจะด าเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือ
จากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป 

(2)  จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุน ในจ านวนไม่เกิน 156,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีออกควบคู่กบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามท่ีได้มีการเสนอในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ โดยจะจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

   ทั้งน้ี รายการในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหผู้ถื้อ
หุ้นเดิมและควบคู่กับการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ตามท่ีปรากฏใน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 นอกจากน้ี มีรายละเอียดเพ่ิมเติมเป็นไปตามท่ีปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามท่ีปรากฏใน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 และ และขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ตามท่ี
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 

  นอกจากน้ี เสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ตามหนังสือ
รับรองของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
ตามหนงัสือรับรองของบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร 
และ/หรือ สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สญัญา และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงการติดต่อ การจดัการและการยื่นค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ถอ้ยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือ
เสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรือ การจดัสรรหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ังๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือ
และไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการจดัการและการยืน่ค  าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเขา้ท ารายการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสร็จการ 
รวมทั้งใหมี้อ านาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

  มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายกิตเตโช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี  

1. บริษทัฯ มีแผนในการน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชส้ าหรับวตัถุประสงคอ์ะไร 

2. บริษทัฯ มีแผนการในการร่วมมือกบักลุ่มบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งไร 

3. การลงนามใน Value Alliance ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี มีประโยชน์ต่อบริษทัฯ อยา่งไร 

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงประเด็นแรกวา่ บริษทัฯ มีเป้าหมายจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนไปใชใ้นการ
บริหารจดัการบริษทัฯ เพ่ือน าไปสู่การเป็นสายการบินตน้ทุนต ่าระดบัภูมิภาค ซ่ึงท าการบินในระยะไม่เกิน 2-3 ชัว่โมง และ
บริษทัฯ ไดส้ร้างพนัธมิตรทางการบินเพ่ือขยายเสน้ทางการบินไปยงัต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน  

นายมนตรี จ าเรียง ช้ีแจงประเด็นท่ีสองวา่ บริษทัฯ และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีแผนการร่วมมือ
กนัในดา้นการตลาด การปฏิบติัการการบิน และการปฏิบติัการภาคพ้ืน โดยทั้งสองบริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความระมดัระวงัเพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงประเด็นท่ีสามว่า Value Alliance เกิดข้ึนจากความร่วมมือกนัระหว่างสายการบิน
ตน้ทุนต ่าชั้นน าของภูมิภาคเอเชีย ในการเพ่ิมก าลงัความสามารถในการเพ่ิมเสน้ทางบินและการขายบตัรโดยสาร การเขา้ร่วมเป็น
พนัธมิตรดงักล่าวจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

ผูถื้อหุน้สอบถามวา่หากการเพ่ิมทุนไม่สามารถท าใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอมีบริษทัฯแผนรับมืออยา่งไร  

นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯ จะพยายามหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพ่ิมเติม 

นายพีระ จิตตป์ราณีชยั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามวา่ เงินทุนท่ีจะเพ่ิมทุนเพียงพอหรือไม่ 

นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ช้ีแจงวา่ ในระยะสามปีขา้งหนา้อาจไม่เพียงพอ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ รับทราบถึงปัญหา
ดงักล่าวและจะหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพ่ิมเติม  
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  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยั ประธานจึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 781,250,000 หุน้ โดย
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ลละรายถืออยู ่(Rights Offering) และเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้น 

ซ่ึงมาประชุม 
เห็นดว้ย  434,326,811 99.9911 
ไม่เห็นดว้ย  38,500 0.0088 
งดออกเสียง  3,130,700 - 
บตัรเสีย 0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 266 ราย 437,496,011 - 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 13  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  

ผูถื้อหุน้ขอใหบ้ริษทัฯช้ีแจงเร่ืองเท่ียวบินท่ียกเลิกเพราะนกับินไม่สามารถท าการบินได ้ 

นาย พาที สารสิน ช้ีแจงวา่ ตามกฎของกรมการบินพลเรือน นกับินถูกจ ากดัเวลาในการท าการบินต่อวนั ซ่ึง
ตามขอ้เท็จจริงเคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้ตอ้งบินวนอยูน่านกวา่ 4 ชัว่โมง จึงจะสามารถลงจอดท่ีจงัหวดัภูเก็ตได ้ซ่ึงครบ
ชัว่โมงการบินของนกับินคนดงักล่าวตามกฎระเบียบ และบริษทัฯไม่มีเคร่ืองบินล าอ่ืนเหลืออยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต จึงท าใหเ้ท่ียวบิน
ตอ้งล่าชา้ไปถึงเชา้วนัรุ่งข้ึน  

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
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ปิดประชุมเวลา 13:40 น. 

   ลงช่ือ      
      (นายสมใจนึก เองตระกลู) 
 ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

   ลงช่ือ      
           (นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร) 
                  เลขานุการบริษทัฯ 


