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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

  ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 

คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

เร่ิมการประชุม 

  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ประธานไดข้อให้
นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ ท าหนา้ท่ีผูด้  าเนินรายการการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (“ผู้ด าเนินรายการ”) 

กรรมการบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

2. นายปิยะ ยอดมณี   กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการบริหาร  

3. นางจิราพร เชมนะสิริ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 

5. นายวสิิฐ ตนัติสุนทร   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

6. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. นายประเวช องอาจสิทธิกลุ   กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานกรรมการก ากบั 

    ดูแลกิจการท่ีดี/ ประธานกรรมการบริหาร 

8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

9. นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

10. นายธีรพล โชติชนาภิบาล   กรรมการ 

กรรมการบริษัท ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากตดิภารกจิ 

1. นายรัฐพล ภกัดีภูมิ    กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์   กรรมการ 
 

 ทั้งน้ี สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีคิดเป็นร้อยละ 83.33% ของกรรมการทั้งหมด 
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ผู้บริหารของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายนรหชั  พลอยใหญ่  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

2) นายชยัรัตน์ แสงจนัทร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) พลเอก พรชยั กรานเลิศ  ท่ีปรึกษาบริษทั/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) นายสรสิทธ์ิ  สุนทรเกศ  ท่ีปรึกษาบริษทั/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3) นางสาวเยาวโรจน์  กล่ินบุญ ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั  

4) นางสาวสวติา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั  

5) นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

6) นางสาวโสภิดา  วงษจ์นัทร์เพญ็ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ทั้งน้ี นางสาวณัฐทยา มีถม เป็นผูท้  าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการด าเนินการลงคะแนนเสียงของบริษทั ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัพร้อมกนัน้ี เพ่ือให้การนับ
คะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้งและโปร่งใส ผูด้  าเนินรายการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นอาสาสมคัรท าหน้าท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์
การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน ดงัน้ี 

1) นางสาวเหรียญเพชร จงพิทกัษธ์รรม  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

2) นางสาวอุษากร กิจบ ารุง   ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

ผูด้  าเนินรายการแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะน้ีเป็นเวลา 09.09 น. ปัจจุบัน บริษัท มีทุนช าระแลว้จ านวน 
2,271,999,764 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 จ านวน 
9,600 ราย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 74 ราย และดว้ยการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้
ประชุมแทนจ านวน 67 ราย รวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวน 141 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งหมดเป็นจ านวน 1,633,261,201 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 71.8865 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั แลว้ 

ประธานกล่าวตอ้นรับและกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 
และมอบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

ผู ้ด าเนินรายการช้ีแจงหลักเกณฑ์และขั้ นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุน้ในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือ ท่ีไดรั้บมอบฉันทะมาซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั 
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2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 6 ประธานฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้ น 
ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ       
งดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และน ามาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ีการลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 

ส าหรับวาระท่ี 6 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น บริษทัฯ จะ
เสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
เจา้หนา้ท่ีจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน
ก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ ทั้งน้ี ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่เร่ิม
วาระท่ี 6 เพ่ือการนบัฐานคะแนนเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้งจนกวา่การด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี 

การลงคะแนนเสียงลกัษณะดงัต่อไปน้ีถือเป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

3. เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ขอใหชู้บตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี
เก็บ เพื่อสรุปผลคะแนน และผูด้  าเนินรายการจะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบัคะแนนและการลงมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ี
ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  

4. ในทุกวาระ หากผูถื้อหุ้นตอ้งการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือข้ึน และเม่ือประธานฯ อนุญาต
แลว้ ขอใหแ้ถลงวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะพร้อม ช่ือ - สกลุก่อน  

5. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

ส าหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี ประกอบดว้ย ชุดหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีส าเนารายงานการประชุม
คร้ังก่อน รวมทั้ งขอ้มูลกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทั เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ แผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุม และ CD-ROM รายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงเอกสารทั้ งหมดได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหน้าแลว้ 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัไวอี้กช่องทางหน่ึงดว้ย 

 

วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม
และรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงปรากฏวา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 น้ี 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา่รายงาน
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ดงักล่าวมีการบนัทึกอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกับรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ดงักล่าว  

มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี  

  นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่าการจัดท ารายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 โดยเฉพาะส่วนท่ีตนได้กล่าวไวใ้นหน้าท่ี 24/71 ยงัไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์เท่าท่ีควร ในเร่ืองของ
รายงานการประชุมควรจะตอ้งระบุผูจ้ ัดท ารายงานการประชุม และในเร่ืองของ Inter National Civil Aviation Organization 
(ICAO) ตามท่ีตนไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้

  ประธานรับทราบและขอใหฝ่้ายเลขานุการบนัทึกเพื่อน าไปตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าว  

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่3  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดน้ าส่งรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 ให้กบัผูถื้อ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแลว้ อย่างไรก็ดีบริษทัไดจ้ัดท าวีดีทัศน์สรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 และขอใหผู้ถื้อหุน้ชมวดีีทศัน์ดงักล่าว 

ภายหลงัท่ีผูถื้อหุ้นได้ชมวีดีทัศน์แลว้ ประธานขอให้นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารช้ีแจง
สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเพ่ิมเติม 

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดร้ายงานเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2560 ท่ีผ่านมานั้น การ
แข่งขนัของธุรกิจสายการบินเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ ทั้งสายการบินในประเทศและสายการบินต่างประเทศ สงัเกตไดจ้ากการปรับตวั
ลงของอตัราค่าโดยสาร เม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ ซ่ึงสวนทางกบัอตัราค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2560 ท่ีผ่านมานั้ น บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ท่ี  20,376.71 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ี 
16,938.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.30% และบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิอยูท่ี่ 1,899.67 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นผลขาดทุนของบริษทัจ านวน 1,854.30 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559 ท่ีขาดทุนสุทธิ 2,795.09 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
33.66% 

ในส่วนรายได้รวมเฉพาะของบริษทัอยู่ท่ี  14,786.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี  2559 ท่ี 13,119.68 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.71% จากการขยายเส้นทางการบิน อาทิเช่น การเพ่ิมเส้นทางการบินระหวา่งประเทศส าหรับเท่ียวบินเช่า
เหมาล า และเส้นทางการบินแบบประจ ามีก าหนดระหว่างประเทศ (Schedule Flight) ในส่วนของตน้ทุนในการด าเนินงานนั้น 
ตน้ทุนหลกัๆ ของบริษทัคือตน้ทุนทางดา้นน ้ามนัเช้ือเพลิง จากราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากปี 2559 ราคาน ้ ามนัเฉล่ีย
อยู่ท่ี 53 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มาเป็น 66 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนมาถึงร้อยละ 25 แต่จากการท่ีบริษทั      

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวน หุ้น ซ่ึ งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,633,979,413 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 400 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย  0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 159 ราย 1,633,979,813 - 
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ได้ด าเนินการตามแผน Turnaround Plan ท่ีไดมี้การลด และ ควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลง อาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาอากาศยานในปี 2560 อยู่ท่ี 3,027.64 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2559 ท่ี 3,848.34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.33% 
ส่งผลให้ค่าใช่จ่ายเฉพาะกิจการในปี  2560 อยูท่ี่ 16,612.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนมาจากปี 2559 ท่ี 15,746.42 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.50% 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนท่ีลดลงนั้น ก็ยงัส่งผลใหใ้น
ปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทัมีผลประกอบการเฉพาะกิจการขาดทุนสุทธิ 1,825.68 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559 ท่ีขาดทุนสุทธิ 
2,626.83 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30.50% 

ถึงแมผ้ลประกอบการจะเป็นไปดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งไดมี้การก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พร้อมกนัน้ี บริษทัไดมี้การ
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ไวด้ว้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการศึกษาในการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยในปี 2560 บริษทัไดมี้การฝึกอบรมแก่พนักงาน
จ านวน 284 คน เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายดงักล่าว  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 
2560 ตามรายละเอียดท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว มีผู ้
ถือหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุ้นไทย สอบถามและให้ขอเสนอแนะ 
ดงัน้ี 

- เหตุใดสายการบินนกแอร์จึงมีข่าวในทางลบอยา่งรุนแรงตลอดปี 2560 ท่ีผา่นมา เช่น เม่ือไม่นานมา

น้ีมีเหตุการณ์เคร่ืองบินขดัขอ้งจอดขวางรันเวยท่ี์สนามบินบุรีรัมย ์เป็นผลให้เกิดเท่ียวบินล่าช้า 

(delay) 10 กวา่ชัว่โมง ซ่ึงข่าวต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลใหค้วามเช่ือมัน่ของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อบริษทัถดถอย

อย่างชัดเจน ทั้ งน้ี โดยปกติสายการบินตน้ทุนต ่าอ่ืนๆ ก็เกิดเท่ียวบินล่าช้าเช่นกัน แต่บริษทัถูก

กล่าวถึงในเร่ืองน้ีมากกว่าสายการบินอ่ืน จะท าอย่างไรเพื่อให้การบริการของบริษทัมีมาตรฐาน

และสร้างความเช่ือมัน่ของผูโ้ดยสารใหก้ลบัมาในทางบวกได ้

- บริษทัไดแ้สดงผลงานในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไว ้ทั้งน้ีไดมี้การท าบนัทึกไวห้รือไม่วา่ในช่วง   
1 ปี สายการบินนกแอร์มีเท่ียวบินล่าชา้ (delay) รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนก่ีชัว่โมง  

  ประธานให้เลขานุการบนัทึกขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะไวพ้ิจารณาและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในทา้ย
วาระน้ี 
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  นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามดงัน้ี 

- เหตุใดบริษทัถึงขาดทุนมาโดยตลอดในขณะท่ีสายการบินอ่ืนมีก าไร ทั้งๆ ท่ีบริษทัมีการเพ่ิมทุน 2 
คร้ัง และในรายงานประจ าปี 2560 แสดงขอ้มูลจ านวนผูโ้ดยสารร้อยละ 93 

- บริษทัมีมาตรการแจง้ผูโ้ดยสารหรือไม่วา่การล่าชา้ของเท่ียวบิน (delay) เป็นเพราะเหตุใด 
- สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงอตัราค่าโดยสารเป็นไปตามมาตรฐานองคก์ารการ

บินระหว่างประเทศ และมีจ านวนผูโ้ดยสารเต็มล า แต่เหตุใดจึงขาดทุน เน่ืองจากสายการบิน      
นกแอร์ท าการบินกลางคืนใช่หรือไม่ 

- กรณีท่ีบริษทัมีการน าเสนอข่าวโดยระบุวา่สามเดือนล่าสุดบริษทัพลิกมีก าไร 104 ลา้นบาท  ทั้งท่ียงั
ไม่ปิดงบส าหรับไตรมาส 1/2561 เหตุใดบริษทัจึงด าเนินการเช่นนั้นและเป็นไปตามกฎของตลาด
หลกัทรัพยห์รือไม่  

- กรณีท่ีบริษทัมีการน าเสนอข่าวโดยระบุ “นกแอร์ลดไฟลท์ร้อยละ 5 ต่อวนัเพ่ือลดปัญหาเท่ียวบิน
ล่าช้า (Delay)” ดังนั้ นการลดเท่ียวบินนั้ นเก่ียวขอ้งอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
เท่ียวบิน (delay)  

  นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- กรณีท่ีบริษทัมีเท่ียวบินล่าชา้ซ่ึงเกิดจากเท่ียวบินขาเขา้ต่างจากกรณีล่าชา้ดว้ยเหตุอ่ืน ทางบริษทัจะ

ทราบล่วงหนา้ก่อนแลว้ ขอเสนอแนะใหมี้การแจง้ผูโ้ดยสารรับทราบดว้ย  

- ฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนของสายการบินนกแอร์  ท างานไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้มีเร่ืองท่ีถูก

ร้องเรียนคา้งเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีตนไดท้ าการรวบรวมขอ้มูล และจดัท าเป็นเล่มมามอบให้บริษทั 

เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข 

จากนั้น นายไกรวลัย ์คทวณิช ไดน้ าส่งเล่มเอกสารดงักล่าวแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

- การใหบ้ริการและการตอบค าถามของ NOK CARE ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
- เสนอแนะให้บริษทัพิจารณาด าเนินการเล่ือนสถานะผูโ้ดยสารท่ีมีการเดินทางครบตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดเป็น Nok Smile Plus ในทนัที โดยไม่ตอ้งมีระยะเวลา 1 ปี เช่นผูโ้ดยสารอาจจะเดินทางครบ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดในช่วง 6 เดือนแรก และไม่ไดรั้บการเล่ือนสถานะ อาจท าให้ผูโ้ดยสารรายนั้น
เปล่ียนใจไปใชส้ายการบินอ่ืนเพ่ือสะสมเล่ือนสถานะเช่นกนั และมีการเปรียบเทียบเกิดข้ึน ท าให้
บริษทัมีโอกาสเสียลูกคา้ชั้นดี 

- การให้บริการ NOK WIFI บนเคร่ืองบินท่ีมีป้ายประกาศไว ้ถา้หากใชไ้ม่ไดใ้ห้ดึงเอกสารขั้นตอน
การเขา้ NOK WIFI บนเคร่ืองออก พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองก็ไม่ตอ้งประกาศให้ทราบถึงเร่ือง 
NOK WIFI อีก 

  ประธานกล่าวขอบคุณส าหรับขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะ 
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  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี  

- เหตุใดบริษทัจึงไม่มีรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในรายงานประจ าปี 2560 
- รายงานประจ าปี 2560 ในส่วนของการเรียงล าดบัปี พ.ศ. ควรท าให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกนั รวมทั้ง

ควรแสดงอตัราส่วนทางการเงินให้ชดัเจน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลท่ีจะสามารถพิจารณาและท า
ความเขา้ใจไดอ้ยา่งละเอียด 

- ในส่วนของท่ีนั่งท่ีเหลือของแต่ละเท่ียวบิน บริษทัควรพิจารณาน ามาใชใ้นโครงการ Corporate 
Social Responsibility (CSR)  

- ขอทราบว่า Turn Around Plan ของบริษทัมีนิยามว่าอย่างไร และเป็นแผนงานของผูบ้ริหารชุด
ปัจจุบันหรือสืบเน่ืองมาจากผูบ้ริหารชุดก่อน และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานเป็น
อยา่งไร 

  ประธานแจง้วา่ในส่วนของขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายจดัการบนัทึกและน าไปพิจารณา ทั้งน้ีมอบหมายให ้นายปิยะ 
ยอดมณี ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในประเด็นต่างๆ ขา้งตน้ 

  นายปิยะ ยอดมณี กล่าวช้ีแจงในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี บริษทัขอช้ีแจงว่าทุกฝ่ายของบริษทัไดต้ระหนักดีถึง
ปัญหาขาดทุนของบริษทัและปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ ซ่ึงฝ่ายจดัการได้พยายามแกไ้ขอย่างเต็มท่ี รวมทั้ งยงัมีนโยบายท่ีค านึงถึง
ผูโ้ดยสารเป็นหลกั 

- ส าหรับการแกไ้ขกรณีผลประกอบการขาดทุน บริษทัไดป้รับปรุงในหลายดา้น ทั้งทางดา้นรายได ้ซ่ึงมี

การเปล่ียนโมเดลธุรกิจ และในส่วนของค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบสัญญาทุกๆ สัญญาวา่เป็น

การด าเนินการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดต่อบริษทัหรือไม่  

- กรณีปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ (delay) ท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัไม่มีความประสงคท่ี์จะท าใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว แต่

เป็นเหตุการณ์ท่ีบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ประกอบกับสนามบินทุกๆ สนามบินมี

การจราจรท่ีค่อนขา้งคบัคัง่ อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัจะมุ่งหาวิธีการจดัการ เร่ืองของการส่ือสารให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

- กรณี Turnaround Plan ในปีท่ีผ่านๆ มา แม้ว่าบริษัทจะมีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง แต่

ขณะน้ีไดมี้การปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึนตามล าดบั 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายกิจการให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานส าหรับปีหน้า 

บริษทัจะไดรั้บมอบเคร่ืองบินใหม่ท่ีไดส้ั่งไวต้ั้งแต่ปี 2557 จ านวน 8 ล า โดยจะทยอยรับมอบปีละ 2 ล า 

ซ่ึงบริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมในการจดัหาเส้นทางการบินท่ีมีศกัยภาพ และแผนงานในทุกๆ ดา้นนั้น

เป็นไปตามแผน  
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- กรณีการเกิดเท่ียวบินล่าชา้ท่ีจงัหวดับุรีรัมยน์ั้น เป็นเหตุขดัขอ้งทางเทคนิค บริษทัตอ้งส่งเจา้หนา้ท่ีและ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวจากสถานีดอนเมืองไปยงับุรีรัมย ์จึงท าใหร้ะยะเวลาใน

การแกไ้ขเคร่ืองบินท่ีเกิดเหตุนานตามไปดว้ย 

  ประธานไดก้ล่าวเพ่ิมเติมในส่วนของเท่ียวบินล่าชา้ (delay) บริษทัมีความรู้สึกเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน วา่
สายการบินนอกจากมีการบริการท่ีดี มีราคาท่ีเหมาะสม การตรงต่อเวลาเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงฝ่ายจดัการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่มีขอ้
แกต้วัใดๆ ทั้ งส้ิน ว่าเหตุใดบริษทัจึงมีปัญหาเร่ืองน้ีมากกว่าบริษทัอ่ืน และฝ่ายจดัการจะตอ้งหาวิธีการในการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ และในส่วนของการเพ่ิมทุน บริษทัไม่มีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุน เวน้
แต่การเพ่ิมทุนจะเป็นไปเพ่ือการน าเงินทุนไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ หรือเพื่อขยายกิจการ หรือเพ่ือท าให้ตน้ทุนทางการเงินต ่าลง 
เพราะฉะนั้นการเพ่ิมทุน เป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีบริษทัจะท าเท่าท่ีจ าเป็น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีดี
ท่ีสุดในขณะนั้นๆ หากบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนหรือมีความประสงคท่ี์จะขยายธุรกิจและมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ ก็อาจจะมี
การเพ่ิมทุนก็เป็นได ้แต่ทั้ งน้ีจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากผูถื้อหุ้นก่อน และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความห่วงใยและ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

  นายฮั้งใช้ อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุ้นไทย มีขอ้เสนอแนะว่า หากฝ่าย
จดัการสามารถปลูกฝังใหบุ้คลากรมีความรักในองคก์รก็จะท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

  ประธานรับทราบและขอใหฝ่้ายจดัการน าขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 

นายทรงพล พรหมลิภณกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นอนัดบัสองของบริษทั มีส่วนสนบัสนุนในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งไร  

  ประธานมอบหมายให ้นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั และในฐานะรักษาการกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

  นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามดงัน้ี บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ 
และเป็นสายการบินของคนไทยเช่นเดียวกนักบัสายการบินนกแอร์ เพราะฉะนั้นความร่วมมือในทุกดา้นท่ีจะสามารถสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนัได ้ทางบริษทัยินดีสนับสนุนอยา่งเต็มท่ีและเต็มความสามารถ ซ่ึงในขณะน้ีทางบริษทัไดเ้ร่ิมจดัตั้งไทยกรุ๊ป โดย
เปิดให้บริการในเส้นทางบิน กรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน นอกจากน้ียงัมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีท าร่วมกนั เช่น เร่ืองของการท าประกนัภยั 
การจดัซ้ือน ้ ามนัอากาศยาน และโครงการต่างๆ ท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจได ้รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์
การใหบ้ริการ การแกไ้ขปัญหา ทางการบินไทยและนกแอร์จะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- ในปีท่ีแลว้ ทางบริษัทได้ท าการเพ่ิมทุน 2 คร้ัง เป็นจ านวน 3,000 ลา้นบาท  ซ่ึงทุนของบริษัท 
(Equity) ควรปรากฏเป็นตวัเลขท่ีมากกว่า 3,000 ลา้นบาท แต่ปี 2560 ตวัเลข Equity ในส่วนของ    



 

 10 / 31 

ผูถื้อหุน้คือ 691 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง หมายความวา่มีการเพ่ิมทุน แต่บริษทัขาดทุน ดงันั้น บริษทัมอง
วา่โอกาสการเพ่ิมทุนอนาคตจะมีมากหรือไม่ เม่ืออา้งอิงความเส่ียงจาก Balance Sheet  

- Aircraft Utilization Rate ท่ี 10 ชัว่โมงต่อล าต่อวนั มีความเสถียรหรือไม่ และควรอยูท่ี่เท่าไรจึงจะ
คุม้ทุน (Break-even) 

- จุดแขง็ท่ีบริษทัใหบ้ริการในเสน้ทางใหม่ในประเทศจีนโดยใชส้ายการบินนกสกู๊ดคืออะไรบา้ง  
- Choose Your Nok คือการแกปั้ญหาตน้ทุนท่ีสูงใช่หรือไม่ ขอใหอ้ธิบายเพื่อทราบดว้ย 
- บริษทัจะมีศกัยภาพในการ Turn Around ไดเ้ม่ือไร ในปี 2561 หรือ 2562  

  ประธานมอบหมายใหน้ายปิยะ ยอดมณี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

  นายปิยะ ยอดมณี ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ดงัน้ี  

- การให้บริการผูโ้ดยสารจีนทั้งหมดเป็นการบริการเท่ียวบินท่ีสายการบินนกแอร์ให้บริการร่วมกบัสาย

การบินนกสกู๊ต ซ่ึงไม่ไดมี้ปลายทางเป็นเมืองเดียวกนั  

- ในส่วนของ Utilization Rate การท าให้บริษทัมี Utilization Rate ท่ี 10 ชัว่โมงต่อล าต่อวนั หรือสูงกว่า 

บริษทัตอ้งใชเ้คร่ืองบินในเวลากลางคืนใหม้ากข้ึน ซ่ึงบริษทัมีตลาดประเทศจีน ประเทศอินเดีย ท่ีจะท า

ให้บริษทัสามารถใชเ้คร่ืองบินให้คุม้ค่า และจุดคุม้ทุนซ่ึงจะมีตวัแปรหลายตวั เช่น ราคาน ้ ามนั อตัรา

แลกเปล่ียน และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

จากนั้นนายปิยะ ยอดมณี ไดข้อให้ นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ช้ีแจงเพ่ิมเติมในรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้

เงินเพ่ิมทุนของบริษทั 

  นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ช้ีแจงขอ้ซักถาม ดงัน้ี จากการเพ่ิมทุนทั้ง 2 คร้ัง  คร้ังแรกประมาณ 1,200 ลา้น

บาท และคร้ังท่ีสองประมาณ 1,700 ลา้นบาท รวมประมาณ 2,900 ลา้นบาท บริษทัไดใ้ชเ้งินเพ่ิมทุนประมาณ 700 ลา้นบาท ใน

การด าเนินงานของบริษทั และใชเ้งินทุนประมาณ 600 ลา้นบาท ไปเพ่ือค ้าประกนัการเปิด Standby LC ซ่ึงเม่ือดูจากรายงานการ

ใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีทางบริษัทได้แจ้งตลาดหลกัทรัพยจ์ะเห็นได้ว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินเพ่ิมทุนคงเหลืออยู่ในบริษัท

ประมาณ 1,549 ลา้นบาท 

  ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีประธานจึงถือวา่ท่ีประชุมรับทราบรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 แลว้ 

หมายเหตุ  ส าหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานมอบหมายใหน้ายปิยะ ยอดมณี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 7,330.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
22.15 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 4,781.7 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
จ านวน 2,548.5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.23 และ 34.77 ของสินทรัพยร์วมตามล าดับ โดยสินทรัพยห์มุนเวียนไม่
แตกต่างจากปีก่อนอยา่งมีสาระส าคญั 

ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 115.77 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจาก
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.32 จากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีการใชเ้งินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดไปเป็นเงินประกันและเงินมัดจ าเก่ียวกับเคร่ืองบินจากการรับมอบเคร่ืองบินไอพ่นล าใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ล า 
นอกจากนั้นบริษทัยงัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัของหนงัสือค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
อีกในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 417.41  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หน้ีสิน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 6,639.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
4.71 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินคา้งจ่าย และรายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 

ส่วนของผูถื้อหุ้น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 691 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 303.40 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 1,315 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมติดลบอีกจ านวน 624 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามมติอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี เม่ือ
วนัท่ี 19 เมษายน 2560 โดยไดรั้บเงินเพ่ิมทุนรวมเป็นจ านวน 1,226.4 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนอีกเป็นจ านวน 
1,704.00 ลา้นบาทจากทุนท่ีออกและเรียกช าระจ านวน 1,136.00 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท  

การเพ่ิมทุนทั้ง 2 คร้ังส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นสูงข้ึนจากปีก่อนทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ดา้นรายไดจ้ากการด าเนินงาน บริษทัมีรายไดร้วม 14,786.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 12.71 จากปีก่อนหน้า โดยรายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.74 และ 53.41 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากบริษทัไดมี้การขยายเสน้ทางการบินแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมมาก
ข้ึน ส่งผลให้รายไดต้่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสาร (RASK) ปรับตวัเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั จาก 2.02 มาอยูท่ี่ 2.06 บาท/ท่ีนัง่-กม.หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.98 จากปี 2559 
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ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 มีจ านวนรวม 16,612.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.50 
จากปีก่อนหนา้ โดยสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัอากาศยานเพ่ิมสูงข้ึนจากกการปรับตวัของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน
สูงข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินของบริษทัลดลงจากการลดค่าใชจ่้ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทั เป็น
ผลท าให้บริษทัมีตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตโดยสาร (CASK) ลดลงจาก 2.51 มาอยูท่ี่ 2.40 บาท/ท่ีนัง่-กม. ลดลงร้อยละ 4.38 จาก
ปีก่อนหนา้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 5,580.4  ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,905.4 ลา้นบาทในปีก่อน เน่ืองจากในปี 2560 สายการบินนกสกู๊ตไดท้ยอยเปิดเสน้ทางการบินใหม่ในประเทศ
จีน และเพ่ิมเท่ียวบินในเส้นทางเดิม ส่งผลให้มีอตัราการใชเ้คร่ืองบินต่อล าเท่ากบั 11.70 ชัว่โมงปฏิบติัการการบินต่อวนั โดย
บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 5,656.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 4,511.7 ลา้นบาทในปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2560 เหลือเพียงจ านวน 47.59 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึนอยา่งมากจากผลขาดทุนสุทธิจ านวน 612.00 
ลา้นบาทในปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.22 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไร
ขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
เรียบร้อยแลว้ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- การท่ีใชค้  าวา่ ‘ประมาณการค่าใชจ่้าย’ ในการซ่อมระยะสั้น และระยะยาว ในทางบญัชี จะถือว่า

เป็นมาตรา 65 ทว ิซ่ึงเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มหรือไม่ และการใชค้  าวา่ ‘ประมาณการ’ ทางสรรพากรจะ

ยอมรับวา่เป็นค่าใชจ่้ายหรือไม่  

- ตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากท่ีบริษทัขาดทุน 2,626 ลา้นบาท ในปี 2559 ลดลงเหลือ 1.825 

ลา้นบาท ในปี 2560 และมีการเพ่ิมทุน 2,900 กว่าลา้นบาท และยงัเหลือเงินทุนท่ียงัไม่ได้ใช้อยู ่

1,500 กว่าล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีรายได้ 13,000 ล้านบาท ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็น 14,000       

ลา้นบาท ในปี 2560 และมีตน้ทุนน ้ ามนัเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะเหตุใดตน้ทุนทางการเงินของ

บริษทัจึงลดลง และเหตุใดค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัจึงเพ่ิมข้ึนจาก 600 กวา่ลา้นบาท เป็น 

800 กว่าลา้นบาท ขอทราบว่าค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 200 กว่าลา้นบาทนั้น เพ่ิมข้ึนใน

ส่วนใด  

- ในส่วนของสินคา้คงเหลือท่ีมีไวเ้พ่ือขายกวา่ 10 ลา้นบาท เป็นสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวและคง

คา้งไวน้านใช่หรือไม่ ขอใหช้ี้แจงรายละเอียด 
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  นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ไดต้อบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

- ในส่วนของค่าใชจ่้ายประมาณการซ่อม จะถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีไดใ้นส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงตามรอบ

ระยะเวลา 

- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัในปีท่ีผ่านมา คือค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับค่าท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษากฎหมาย จากการท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุน 2 คร้ัง และ

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบสัญญา เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาบริษทัมีการท าสัญญาท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองบิน (Aircraft) ทั้งเขา้และออก 

- ในส่วนของตน้ทุนทางการเงินลดลงจากค่าธรรมเนียมการท าสัญญาส าหรับการน าเขา้เคร่ืองบินลดลง 

ซ่ึงเม่ือบริษทัลดการน าเขา้เคร่ืองบินลง ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจึงลดลงไป 

- สินคา้เพื่อขายโดยมากเป็นสินคา้ท่ีขายบนเคร่ืองบิน Turn Over หมุนเร็ว ซ่ึงยอดคงเหลือของสินคา้เม่ือ

เปรียบเทียบกบังบการเงินถือวา่มีจ านวนนอ้ย 

   นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ตวัแทนชมรมผูถื้อหุน้ไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุน้ไทย มีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

- ในงบการเงินหน้า 61 ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการในส่วนของ บริษัท ทิพยประกันภยั 

จ ากัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่าย 95 ล้านบาท ในปี 2559 และ ลดลงเหลือ 53 ล้านบาทในปี 2560 

ในขณะท่ี หนา้ 57 ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยัลดลงเพียง 10 กวา่ลา้นบาท โปรดช้ีแจงวา่บริษทัไดมี้

การท าประกนัภยักบับริษทัอ่ืนนอกเหนือจากบริษทัทิพยประกนัภยัหรือไม่ และเหตุใดค่าใชจ่้าย

ดา้นประกนัภยัจึงลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ ยอดมณี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

นายปิยะ ยอดมณี  ช้ีแจงข้อซักถาม ดังน้ี ปีท่ีแล้วบริษัทใช้ประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด

(มหาชน) เพียงรายเดียว ซ่ึงเป็นไปตามอายขุองสัญญา แต่ในอนาคตบริษทัจะเขา้ร่วมกบัการบินไทย และไทยกรุ๊ป ซ่ึงจะท าให้

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในส่วนของประกนัภยัท่ีลดลง  

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุ้นไทย ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า 

การท่ีบริษทัพิจารณาเขา้ร่วมกบัการบินไทยและ ไทยกรุ๊ป เพ่ือท าประกนัภยักบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน อยากขอให้พิจารณา

วา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัของคนไทย ซ่ึงรายไดจ้ะกลบัเขา้มาสู่ประเทศไทย 
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 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- บริษทัสามารถหารายไดจ้ากการให้บริการการขนส่งสินคา้ (Cargo) ของเท่ียวบินเช่าเหมาล าจาก

ประเทศจีนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

- จ านวนผูโ้ดยสารในเท่ียวบินเช่าเหมาล าไปประเทศจีนจะมีผูโ้ดยสารเต็มล าทั้งขาไปและขากลบั

หรือไม่ 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี ในส่วนของการเช่าเหมาล า บริษทัให้เช่าเหมาล าทั้งขาไปและขากลบั 

จะมีผูโ้ดยสารจ านวนเท่าใดก็ตามแต่ บริษทัคิดค่าเช่าแบบเหมาล า และเน่ืองจากเป็นการบินในระยะไกล ดงันั้น ปริมาณน ้ าหนกั

ในการขนถ่ายสินคา้จึงเหลือนอ้ยมาก อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีทางบริษทัไดท้ าการส ารวจว่าเมืองใดบา้งท่ีบริษทัจะสามารถสร้าง

รายไดใ้นส่วนน้ีได ้

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- ในกรณีท่ีช้ีแจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 600 ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาท ในปี 2560 

โดยค่าใชจ่้ายหลกัเกิดจากค่าท่ีปรึกษาในการเพ่ิมทุน ซ่ึงเห็นวา่ไม่น่าจะเกิดค่าใชจ่้ายมากถึง 200 

ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ควรแยกรายละเอียดยอ่ยของค่าใชจ่้ายในการบริหารใหช้ดัเจน 

- ในส่วนของงบการเงินหนา้ 32 ลูกหน้ีการคา้หมุนเวียนแยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินก าหนด

ช าระ 4 เดือน ถึง 1 ปี ในงบการเงินรวม เพ่ิมข้ึนจาก 76 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 132 ลา้นบาท ใน

ปี 2560 เหตุใดจึงเพ่ิมข้ึนและหน้ีดงักล่าวจะเป็นหน้ีสูญในอนาคตหรือไม่ และส่วนใหญ่เป็นหน้ี

ของทางราชการหรือเป็นหน้ีของเอกชน จึงท าใหบ้ริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้

- งบการเงินหนา้ 38 ขอ้ 11 เร่ืองเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีบริษทัท าสัญญาให้

กูย้ืมเงินแก่บริษทั นกมัง่คัง่ ประมาณ 970 ลา้นบาท ซ่ึงมีขอ้ความว่า “บริษทัมีหนังสือยืนยนัแก่

บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ จะไม่เรียกช าระดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 33.02 

ลา้นบาท ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจาก วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัจึงไดแ้สดง

ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน” เหตุใดแทนท่ีบริษทัจะบนัทึกเป็นรายได้

กลบับนัทึกเป็นสินทรัพย ์และไม่มีการคิดดอกเบ้ีย จึงขอทราบวา่นโยบายการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั 

นกมัง่คัง่ จ ากดั เป็นอยา่งไร 

  ประธานมอบหมายให ้นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
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นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ช้ีแจงขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

- ในส่วนของเงินกูท่ี้บริษทัให้บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั กูย้มืจ านวน 970 ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ประกอบ

งบการเงิน ขอ้ 11) บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ซ่ึงท าการลงทุนในบริษทั สาย

การบินนกสกู๊ต จ ากดั เพราะฉะนั้นเงินท่ีบริษทัใหบ้ริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั กูย้ืม จึงเป็นการกูเ้พ่ือน าไป

ลงทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั และมีการคิดอตัราดอกเบ้ียระหวา่งกนั แต่จากท่ีประธาน

คณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ไปวา่ช่วงน้ีผลประกอบการของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดัขาดทุน 

ทางบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั จึงขอผ่อนผนั และขอเล่ือนก าหนดการจ่ายช าระดอกเบ้ียออกไป และเม่ือ

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได ้บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั จะมี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียตามเง่ือนไขปกติของสญัญา 

- ในส่วนของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ หากดูในส่วนงบการเงินในส่วนของบริษทัจะไม่มีการเพ่ิมข้ึน แต่ส่วน

ของงบการเงินรวมท่ีรวมบริษทัยอ่ย จะมีจ านวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงธรรมชาติของลูกหน้ีน้ี คือรายการท่ี

เรียกว่า Interline Booking ซ่ึงทางสายการบินมีการขายบตัรโดยสารระหวา่งกนั ระหวา่งบริษทัสาย

การบินนกสกู๊ต จ ากดั กบั บริษทั Scoot Pte Ltd. และมีการเรียกเก็บเงินกนัในภายหลงั ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ี

บริษทัสายการบินนกสกู๊ต จ ากัด คา้งช าระ และส่วนท่ีบริษัท Scoot Pte Ltd. คา้งช าระ ซ่ึงไม่น่ามี

ประเด็นในเร่ืองการช าระเงินในอนาคต 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองมีความเห็นเพ่ิมเติม ในส่วนของต้นทุนทาง

การเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 600 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 800 ลา้นบาท ในปี 2560 

ควรจะมีการแยกให้เห็นรายละเอียดอยา่งชดัเจน และวธีิการอธิบายรายละเอียด

ของงบการเงินควรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

  ประธานมอบหมาย นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ท าการช้ีแจงเพ่ิมเติมจากขอ้ซกัถาม 

นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถาม รายละเอียดของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ทางบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 แลว้ ซ่ึงเป็นการแสดงค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั  

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี  ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม จากงบการเงินหนา้ 11 ส่วน

แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ คือบริษทัอะไร และเหตุใดจึงขาดทุนทุกปี ซ่ึงเห็นไดว้า่ในปี 2559 มีผลขาดทุนอยูท่ี่ 14 

ลา้นบาท และ ปี 2560 ขาดทุน 8 ลา้นบาท 

ประธานมอบหมาย นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ท าการช้ีแจงเพ่ิมเติมจากขอ้ซกัถาม 
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นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ช้ีแจงขอ้ซักถาม ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน เป็นการปันส่วนขาดทุนของ 

บริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซ่ึงธุรกิจของบริษัทน้ีเป็นบริษัทท่ีพัฒนาระบบการส ารองบัตรโดยสารซ่ึงจะ

เช่ือมโยงเครือข่ายการบินเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีพนัธมิตร 8 สายการบินเขา้ร่วมลงทุนดว้ย และเน่ืองจากบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน

สัดส่วนการลงทุนตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีร้อยละ 13 ซ่ึงเม่ือบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 

เกิดผลขาดทุน บริษทัจึงตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสดัส่วนท่ีไปลงทุน 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน  และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,636,329,603 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย  200 0.0000 

งดออกเสียง  0 - 

บตัรเสีย  66,900 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 265 ราย 1,636,396,703 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 และขอ้ 45 ก าหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
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ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุน
ส ารองมากกวา่นั้น  

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
การไม่จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

อน่ึง ตามท่ีบริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดย
ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเห็นวา่มีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญันั้น 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
บริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1,825,675,378 บาท จึงส่งผล
ให้บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัได ้เน่ืองจาก มาตรา 115 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ใน
กรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,825.7) ลา้นบาท (2,626.8) ลา้นบาท 

2 . จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายแลว้
ทั้งหมดของบริษทั  

2,271,999,764 หุน้  625,000,000 หุน้  

3 . เงินปันผลต่อหุน้ )บาท( งดจ่าย งดจ่าย 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน  )บาท( งดจ่าย งดจ่าย 

5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมี
ผลประกอบการขาดทุน และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1,825,675,378 บาท 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,636,290,952 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย  16,600 0.0010 

งดออกเสียง  22,243 - 

บตัรเสีย  67,013 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้วา่ในวาระน้ีบริษทั จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราวจนกวา่การ
ด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ินเพ่ือการนับฐานคะแนนเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง จากนั้นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระไดแ้สดงเจตนาออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไดซ้กัถาม
และแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

ก่อนช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ี ประธานไดม้อบหมายให้นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูร้ายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ
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ออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้ น อาจได้รับเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ต าแหน่ง กรรมการ/ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางอุษณีย ์ แสงสิงแกว้ ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

3. นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายปิยะ ยอดมณี ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไม่มี    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 แลว้ เห็นวา่กรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งไดพิ้จารณาตาม
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาวา่บุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายวสิิฐ 
ตนัติสุนทร สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม  

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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1.  นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ต าแหน่ง  กรรมการ / ประธานกรรมการก ากับ ดูแลกิจการท่ี ดี / 
ป ระธ าน  กรรมก ารบ ริห ารค วาม เส่ี ย ง / ป ระธาน
กรรมการบริหาร 

2.  นางอุษณีย ์ แสงสิงแกว้ ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร  

3.  นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายปิยะ ยอดมณี ต าแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม      
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน
ไดแ้ก่ (1) นายประเวช องอาจสิทธิกลุ (2) นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ (3) นายวสิิฐ ตนัติสุนทร และ (4) นายปิยะ 
ยอดมณี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

6.1  นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และประธานกรรมการบริหาร 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,634,991,183 99.9944 

ไม่เห็นดว้ย  90,023 0.0055 

งดออกเสียง  1,223,562 - 

บตัรเสีย  92,040 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 1,636,396,808 - 
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6.2  นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,634,754,325 99.9136 

ไม่เห็นดว้ย  1,413,643 0.0863 

งดออกเสียง  37,000 - 

บตัรเสีย  191,840 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

 
6.3  นายวสิิฐ ตนัตสุินทร ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,011,783 99.9929 

ไม่เห็นดว้ย  114,466 0.0070 

งดออกเสียง  1,192,019 - 

บตัรเสีย  78,540 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 1,636,396,808 - 
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6.4  นายปิยะ ยอดมณี ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการบริหาร  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,047,826 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย  0 0.0000 

งดออกเสียง  1,282,042 - 

บตัรเสีย  66,940 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2561  

ประธานมอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตาม
มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 
ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนด
เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้และนอกจากน้ี กรรมการ
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทั ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนัแลว้ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 8,630,000 บาท โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม
ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 เป็นอัตราท่ีเท่ากับอตัราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมของ
กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือนัดประชุม ในการน้ี คณะกรรมการบริษทั
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  
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ประจ าปี 2560 และพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่
กรรมการแตล่ะราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 8,630,000 บาท  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,630,000 บาท และอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ 
ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,109,789 99.9278 

ไม่เห็นดว้ย  600 0.0000 

งดออกเสียง  1,180,019 0.0721 

บตัรเสีย 106,400 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561  

ประธานไดข้อให ้นางจิราพร เชมนะสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

นางจิราพร เชมนะสิริ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด       
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั  

1.  นายศุภมิตร   เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 

2.  นางสาววมิลพร  บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 

3.  ดร.เกียรตินิยม   คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) 

ทั้ งน้ี การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบัญชีซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่าบริษทั ดี
ลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และ
ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทั
ยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและ
บริษทัย่อยไดแ้ก่ 1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (ไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 2. นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 3. ดร.เกียรตินิยม 
คุณติสุข ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมา
ก่อน) อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช    
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โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ  ไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากดั เขา้ท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยแทนได  ้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 4,320,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,141,399 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย  16,600 0.0010 

งดออกเสียง  1,180,019 - 

บตัรเสีย  106,400 - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 273  ราย 1,636,444,418 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. และ ข้อ 31. เร่ือง คณะกรรมการ และเร่ืองการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง 
การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ก าหนดให้มีการจดัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้และให้มีผลเช่นเดียวกบัการประชุม
ตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย โดยการประชุมนั้นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเน่ืองจาก
มีการแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 29. และขอ้ 31. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 29. ดงัน้ี 

จาก 

“ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังาน
ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไป
ตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ” 

เป็น 

“ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังาน
ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไป
ตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจะตอ้งอยูใ่น
ราชอาณาจักร โดยกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งกระท าผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือ
ทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้ง
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบ
พ้ืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)” 

2. ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31. ดงัน้ี 

จาก 

“ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบั
แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จ านวนไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว” 

เป็น 
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“ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบั
แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบ
ห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ของขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรค
สองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

ทั้งน้ี ก าหนดใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั
ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมี
อ านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบียนเพ่ือใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคบัของ
บริษัท 29. และข้อ 31. เร่ือง คณะกรรมการ และเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขา้งต้น  และก าหนดให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียน
เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ ไดข้อใหบ้ริษทัอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบั 

  นางสาวเยาวโรจน์  กล่ินบุญ  ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

ในการประชุมโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการก าหนดไวว้่ากรรมการทุกท่านต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการดว้ยตนเองไม่สามารถประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้แต่โดยค าสัง่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี
อนุญาตให้สามารถประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซ่ึงมีกฎตามท่ีได้ช้ีแจงไปข้างต้นว่า แม้จะเป็นการประชุมผ่านส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส์ แต่มีความจ าเป็นท่ีกรรมการตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม ตอ้งอยูใ่นท่ีประชุม น่ี
คือสาระส าคญัของกฎหมาย เพ่ือใหก้ารประชุมมีความสะดวกมากข้ึน 

ในเร่ืองของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีจะสามารถเรียกประชุมผูถื้อหุ้นได ้ในอดีตก่อนการแกไ้ขสามารถท าได ้2 กรณี
คือ คณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม และผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้รียกประชุม โดยกฎหมายก่อนการแกไ้ขไดก้ าหนดไวว้า่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในห้า หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 รายสามารถด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นได ้แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีค  าสั่งเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ือให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยจึงไดล้ดจ านวนร้อยละของผูถื้อหุ้นลง
เหลือร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดก็สามารถเรียกประชุมได ้

ประธานแจง้เพ่ิมเติมวา่เป็นการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและซ่ึงเป็นการแกไ้ขท่ีทุกบริษทัไดท้ าการ
แกไ้ขเช่นเดียวกนั 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29. และ ขอ้ 31. เร่ือง คณะกรรมการ และเร่ืองการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29. และ ขอ้ 31. ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,636,315,575 99.9986 

ไม่เห็นดว้ย  200 0.0000 

งดออกเสียง  22,243  0.0013 

บตัรเสีย 106,400  - 

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 273 ราย 1,636,444,418 - 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  

นายอุณาพล แก่นทรัพยเ์กริก มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

- บริษทัควรปรับปรุงสัญลกัษณ์ (Logo) ของนกแอร์ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน โดยเสนอให้มี
การจดัการประกวดแข่งขนัออกแบบสญัลกัษณ์ของบริษทัระหวา่งนกัเรียนนกัศึกษา 

- เสนอใหมี้การท าขอ้ตกลงทางการคา้กบัหน่วยงานราชการเน่ืองจากหน่วยงานราชการมีงบเหมาจ่าย
ในการเดินทาง 

- ขอให้บริษทัทบทวนการเปิดให้บริการในเส้นทางการบินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากเกรงวา่มี
ความเส่ียงสูงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  

  ประธานไดข้อใหฝ่้ายจดัการพิจารณาขอ้เสนอแนะดงักล่าวของผูถื้อหุน้  

นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้เสนอและความคิดเห็น ดงัน้ี 

- เสนอให้เพ่ิมส่วนต่างๆ ของรูปนก และสีธงชาติบนสัญลกัษณ์ของบริษัท และสนับสนุนการ
ประกวดการออกแบบสัญลกัษณ์ของบริษทั พร้อมทั้งไดก้ล่าวช่ืนชมฝ่ายบริหารท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเต็มท่ี และกล่าวขอบคุณผูส้อบบญัชีท่ีไม่ปรับข้ึนค่าสอบบญัชี และคาดหวงัวา่บริษทัจะมีผล
ประกอบการท่ีดีข้ึนในอนาคต 

  ประธานกล่าวขอบคุณท่ีใหก้ าลงัใจและขอ้เสนอแนะท่ีดี 

นายด ารง ชาวสวน  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

- ความสามารถในการซ่อมบ ารุงอากาศยานของฝ่ายซ่อมบ ารุงท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรมการบินพาณิชย ์
หรือท่ีเรียกวา่ Repair Station อยูใ่นระดบัใด ยงัคงอยูใ่นระดบัเดิมหรือไม่ 

  นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจง้ขอ้ซักถามในส่วนของการซ่อมบ ารุง ทางกรมการบินพาณิชย ์(CAAT) ไดท้ าการ
ตรวจประจ าปีไปในหลายๆ ประเด็นรวมถึง Repair Station ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขประเด็นท่ีตรวจพบอยูแ่ละเช่ือมัน่วา่
ไม่มีปัญหาในการต่ออาย ุRepair License แต่อยา่งใด 

 นายทรงพล พรหมลิภณกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีความคิดเห็น ดงัน้ี 

- เห็นควรให้บริษทัเร่งพฒันาในเร่ืองของ E-commerce เน่ืองจากปัจจุบนัการท าธุรกิจผ่านระบบ E-
commerce มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และขอให้การบินไทยและนกแอร์ร่วมมือกนัพฒันาในเร่ือง
ดงักล่าว 

  ประธานขอใหน้ าขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 
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 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- แนะน าให้บริษทัใช ้QR Code แสกนเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัทีเพื่อความสะดวกของผูถื้อหุน้ ในการเปิด
อ่านรายงานต่างๆ ผา่นเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยอาจพิจารณาเพ่ิม QR Code ไวด้า้นหลงัหนงัสือ
เชิญประชุม เพ่ืออ่านรายงานประจ าปี และ/หรือ ดา้นหลงัปก CD ให้ดูไดท้นัที เป็นตน้ ทั้งน้ี เป็น
การช่วยประหยดัรายจ่ายในการสัง่พิมพเ์อกสารรวมถึงรายงานต่างๆดว้ย 

 ประธานขอใหฝ่้ายจดัการรับขอ้เสนอแนะไวเ้พื่อพิจารณาต่อไป 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- การสร้างสนามบินเอกชนมีความคุม้ค่าเพียงใดต่อการลงทุน และเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีบริษทัจะท า
สนามบินเองเพ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมเติม 

 ประธานแจง้วา่การด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงจึงขอให้ฝ่ายจดัการรับขอ้เสนอแนะไป
ศึกษาเพ่ิมเติม 

 นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงัน้ี 

- ขอสอบถามวา่ผลการด าเนินงานของไตรมาสท่ี 1/2561 มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 

 ประธานช้ีแจงวา่ยงัไม่สามารถแจง้ผลการด าเนินงานของไตรมาส 1/2561 ได ้

 นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- ปัญหาของเท่ียวบินท่ีเดินทางไปจงัหวดัอุดรธานีล่าชา้ มีสาเหตุเกิดจากอะไร 

 ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ ยอดมณี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

  นายปิยะ ยอดมณี แจง้วา่เหตุการณ์เท่ียวบินล่าชา้ของจงัหวดัอุดรธานีท่ีเกิดข้ึนนั้น สาเหตุเกิดจากเคร่ืองบิน
ขดัขอ้งและประกอบกบัปัญหาในการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนท าใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนและเป็นบทเรียนท่ีฝ่ายจดัการจะตอ้ง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในหลายๆ เร่ืองใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป 

  ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนหลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการ
ประชุมให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาในวนัประชุม เน่ืองจากภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นเสร็จส้ินลง บริษทัตอ้งด าเนินการจดัท ารายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นและเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณา รับทราบและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมได ้ดงันั้นในการประชุมผู ้
ถือหุ้นคร้ังถดัไป บริษทัจะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไป จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้รับทราบล่วงหนา้  
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หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลา
เขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น ขอ้ซกัถาม ก าลงัใจ ค าติชมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัจะน าไปปรับปรุง
ต่อไป   และความปรารถนาดีของผูถื้อหุ้นท่ีอยากเห็นบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นมา ณ โอกาสน้ี และ
ขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

ปิดประชุมเวลา 12:03 น. 

 

 

    ลงช่ือ       -  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  -         

      (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 

       ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

        ลงช่ือ       - นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร -   

      (นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร) 

      ผูบ้นัทึกการประชุม/เลขานุการบริษทั 


