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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จํากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที*ประชุม 

  ประชุมเมื
อวนัพฤหสับดีที
 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั*น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 

คอนเวนชั
น เลขที
 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัสี
 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

เริ*มการประชุม 

  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที
ประธานในที
ประชุม (“ประธาน”) ประธานไดข้อให้
นางสาวเยาวโรจน ์กลิ
นบุญ ทาํหนา้ที
ผูด้าํเนินรายการการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (“ผู้ดาํเนินรายการ”) 

 กรรมการบริษัท ที*เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

2. นายปิยะ ยอดมณี   กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร/ กรรมการบริหาร  

3. นางจิราพร เชมนะสิริ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

4. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 

5. นายวสิิฐ ตนัติสุนทร   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

6. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี 

7. นายประเวช องอาจสิทธิกลุ   กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง/ ประธานกรรมการกาํกบั 

    ดูแลกิจการที
ดี/ ประธานกรรมการบริหาร 

8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

9. นางอษุณีย ์แสงสิงแกว้   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

10. นายธีรพล โชติชนาภิบาล   กรรมการ 

กรรมการบริษัท ที*ไม่เข้าร่วมประชุมเนื*องจากติดภารกิจ 

1. นายรัฐพล ภกัดีภูมิ    กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์   กรรมการ 
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ผู้บริหารของบริษัท ที*เข้าร่วมประชุม 

1) นายนรหชั  พลอยใหญ่  ประธานเจา้หนา้ที
สายปฏิบติัการ/ กรรมการบริหารความเสี
ยง 

2) นายชยัรัตน ์ แสงจนัทร์ ประธานเจา้หนา้ที
สายสนบัสนุน 

ที*ปรึกษาที*เข้าร่วมประชุม 

1) พลเอก พรชยั กรานเลิศ  ที
ปรึกษาบริษทั/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี 

2) นายสรสิทธิG   สุนทรเกศ  ที
ปรึกษาบริษทั/ กรรมการบริหารความเสี
ยง 

3) นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ
นบุญ ที
ปรึกษากฎหมายบริษทั  

4) นางสาวสวติา ปีตะวรรณ ที
ปรึกษากฎหมายบริษทั  

5) นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

6) นางสาวโสภิดา  วงษจ์นัทร์เพญ็ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

ทั*งนี*  นางสาวณัฐทยา มีถม เป็นผูท้าํหนา้ที
ดูแลและตรวจสอบการดาํเนินการลงคะแนนเสียงของบริษทั ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัพร้อมกนันี*  เพื
อให้การนับ
คะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้งและโปร่งใส ผูด้าํเนินรายการ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุ้นอาสาสมคัรทาํหนา้ที
เขา้ร่วมสังเกตการณ์
การนบัคะแนนที
จุดนบัคะแนน ดงันี*  

1) นางสาวเหรียญเพชร จงพทิกัษธ์รรม  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

2) นางสาวอุษากร กิจบาํรุง   ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

ผูด้ ําเนินรายการแจง้ต่อที
ประชุมว่า ณ ขณะนี* เป็นเวลา 09.09 น. ปัจจุบัน บริษทั มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 
2,271,999,764 บาท โดยมีมูลคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เมื
อวนัที
 5 มีนาคม 2561 จาํนวน 
9,600 ราย ซึ
 งในการประชุมครั* งนี*มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 74 ราย และดว้ยการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื
นเขา้
ประชุมแทนจาํนวน 67 ราย รวมกนัทั*งสิ*นเป็นจาํนวน 141 ราย ถือหุน้รวมกนัทั*งหมดเป็นจาํนวน 1,633,261,201 หุน้ คดิเป็นร้อย
ละ 71.8865 ซึ
งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั แลว้ 

ประธานกล่าวตอ้นรับและกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่านที
สละเวลาเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมในวนันี*  
และมอบหมายใหผู้ด้าํเนินรายการเป็นผูชี้*แจงต่อที
ประชุมเกี
ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขั*นตอนในการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

ผู ้ดําเนินรายการชี* แจงหลักเกณ ฑ์ และขั* นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุน้ในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงันี*  

1. ผูถื้อหุน้ 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที
ตนถือ หรือ ที
ไดรั้บมอบฉันทะมาซึ
งเป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั 
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2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระที
 6 ประธานฯ จะขอให้ผูถ้ือหุ้นซึ
 งมีบตัรลงคะแนนอยู่นั*น 
ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที
จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนที
 ไม่เห็นด้วย หรือ       
งดออกเสียงเท่านั*น โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียง
ทั*งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุม ดงันั*นส่วนที
เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที
เห็นดว้ยในวาระนั*นๆ 

สาํหรับผูถ้ือหุน้ที
ออกเสียงเห็นดว้ยในแต่ละวาระ ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที

ของบริษทัฯ หลงัเสร็จสิ*นการประชุม ทั*งนี*การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั* งนี*  เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั*งหมดเพื
อใหเ้กิดความโปร่งใส 

สาํหรับวาระที
 6 วาระพจิารณาเลือกตั*งกรรมการแทนกรรมการที
ออกจากตาํแหน่งตามวาระนั*น บริษทัฯ จะ
เสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั*งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
เจา้หนา้ที
จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สาํหรับการพิจารณาเลือกตั*งกรรมการแต่ละท่าน
ก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทั*งหมดที
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที
ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ ทั*งนี*  ในวาระนี*บริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพื
อเขา้ร่วมประชุมเป็นการชั
วคราว ตั*งแต่เริ
ม
วาระที
 6 เพื
อการนบัฐานคะแนนเสียงที
ชดัเจนและถกูตอ้งจนกวา่การดาํเนินการประชุมในวาระนี*จะเสร็จสิ*น เพื
อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ที
ดี 

การลงคะแนนเสียงลกัษณะดงัต่อไปนี* ถือเป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที
มีการทาํเครื
องหมายเกินกวา่หนึ
งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที
มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนที
มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื
อกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนที
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงที
มีอยู ่

ในกรณีที
ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื
อกาํกบัทุกครั*ง 

3. เมื
อผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ขอใหชู้บตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพื
อใหเ้จา้หนา้ที

เก็บ เพื
อสรุปผลคะแนน และผูด้าํเนินรายการจะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบัคะแนนและการลงมติของวาระนั*นเป็นลาํดบัต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที
บางวาระตอ้งใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานฯ อาจจะขอให้ที

ประชุมดาํเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพื
อใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งต่อเนื
อง  

4. ในทุกวาระ หากผูถ้ือหุน้ตอ้งการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหย้กมือขึ*น และเมื
อประธานฯ อนุญาต
แลว้ ขอใหแ้ถลงวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะพร้อม ชื
อ - สกลุก่อน  

5. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื
อให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิG ในการดาํเนินการที
เหมาะสม 

สาํหรับเอกสารที
ใชใ้นการประชุมวนันี*  ประกอบดว้ย ชุดหนงัสือเชิญประชุมซึ
งมีสาํเนารายงานการประชุม
ครั* งก่อน รวมทั*งขอ้มูลกรรมการที
ไดรั้บการเสนอชื
อเพื
อเลือกตั*งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทั เฉพาะในส่วนที
เกี
ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ แผนที
แสดงสถานที

ประชุม และ CD-ROM รายงานประจาํปี 2560 ซึ
 งเอกสารทั*งหมดได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ 
รวมทั*งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัไวอี้กช่องทางหนึ
งดว้ย 

วาระที* 1  เรื*องที*ประธานแจ้งให้ที*ประชุมเพื*อทราบ 

ประธานแจง้ต่อที
ประชุมว่า เพื
อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดีและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม
และรายชื
อบุคคลเพื
อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในช่วงระหวา่งวนัที
 1 
ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ซึ
 งปรากฏวา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือรายชื
อบุคคลเพื
อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 นี*  

เนื
องจากวาระนี* เป็นวาระเพื
อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที* 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั6งที* 1/2560 

ประธานชี*แจงต่อที
ประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั* งที
 1/2560 ซึ
งประชุมเมื
อ
วนัที
 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา่รายงาน
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั* งที
 1/2560 ดงักลา่วมีการบนัทึกอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี
ยวกับรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั* งที
 1/2560 ดงักล่าว  

มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระนี*  ดงันี*   

  นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่าการจดัทาํรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น ครั* งที
 1/2560 โดยเฉพาะส่วนที
ตนได้กล่าวไวใ้นหนา้ที
  24/71 ยงัไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์เท่าที
ควร ในเรื
 องของ
รายงานการประชุมควรจะต้องระบุผูจ้ดัทาํรายงานการประชุม และในเรื
 องของ Inter National Civil Aviation Organization 
(ICAO) ตามที
ตนไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้

  ประธานรับทราบและขอใหฝ่้ายเลขานุการบนัทึกเพื
อนาํไปตรวจสอบและดาํเนินการแกไ้ขในเรื
องดงักล่าว  

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั* งที
 1/2560 

มติที*ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั* งที
 1/2560 ซึ
งประชุมเมื
อวนัที
 20 
กนัยายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี*  
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หมายเหตุ  มติในวาระนี* จะตอ้งไดร้ับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ
 งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที* 3  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 

ประธานชี*แจงต่อที
ประชุมวา่บริษทัไดน้าํส่งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2560 ใหก้บัผูถื้อ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื
อให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแลว้ อย่างไรก็ดีบริษทัได้จดัทาํวีดีทศัน์สรุปผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 และขอใหผู้ถื้อหุน้ชมวดีีทศันด์งักล่าว 

ภายหลงัที
ผูถื้อหุ้นได้ชมวีดีทัศน์แลว้ ประธานขอให้นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจา้หน้าที
บริหารชี* แจง
สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเพิ
มเติม 

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจา้หนา้ที
บริหารไดร้ายงานเพิ
มเติมต่อที
ประชุมวา่ ในปี 2560 ที
ผ่านมานั*น การ
แขง่ขนัของธุรกิจสายการบินเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ ทั*งสายการบินในประเทศและสายการบินต่างประเทศ สงัเกตไดจ้ากการปรับตวั
ลงของอตัราค่าโดยสาร เมื
อเทียบกบัปีก่อนๆ ซึ
 งสวนทางกับอตัราค่านํ*ามนัเชื*อเพลิงที
เพิ
มสูงขึ*นอยา่งต่อเนื
องมาโดยตลอด แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2560 ที
ผ่านมานั* น บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที
  20,376.71 ล้านบาท เพิ
มขึ*นจากปี 2559 ที
 
16,938.32 ลา้นบาท หรือเพิ
มขึ*นร้อยละ 20.30% และบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิอยูที่
 1,899.67 ลา้นบาท 
ซึ
 งเป็นผลขาดทุนของบริษทัจาํนวนบาท 1,854.30 ลา้นบาท ซึ
 งลดลงจากปี 2559 ที
ขาดทุนสุทธิ 2,795.09 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 33.66% 

ในส่วนรายไดร้วมเฉพาะของบริษทัอยู่ที
  14,786.66 ลา้นบาท เพิ
มขึ*นจากปี  2559 ที
 13,119.68 ลา้นบาท 
หรือเพิ
มขึ*นร้อยละ 12.71% จากการขยายเส้นทางการบิน อาทิเช่น การเพิ
มเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศสาํหรับเที
ยวบินเช่า
เหมาลาํ และเส้นทางการบินแบบประจาํมีกาํหนดระหวา่งประเทศ (Schedule Flight) ในส่วนของตน้ทุนในการดาํเนินงานนั*น 
ตน้ทุนหลกัๆ ของบริษทัคือตน้ทุนทางดา้นนํ*ามนัเชื*อเพลิง จากราคานํ*ามนัที
เพิ
มสูงขึ*นอยา่งตอ่เนื
อง จากปี 2559 ราคานํ*ามนัเฉลี
ย
อยูที่
 53 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มาเป็น 66 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในปี 2560 หรือเพิ
มขึ*นมาถึงร้อยละ 25 แต่จากการที
บริษทัได้

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้อ ยล ะข อ งจําน วน หุ้ น ซึ* งม า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,633,979,413 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 400 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย  0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 159 ราย 1,633,979,813 - 
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ดําเนินการตามแผน Turnaround Plan ที
ได้มีการลด และ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลง อาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการ
บาํรุงรักษาอากาศยานในปี 2560 อยู่ที
 3,027.64 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2559 ที
 3,848.34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.33% 
ส่งผลให้ค่าใช่จ่ายเฉพาะกิจการในปี  2560 อยูที่
 16,612.34 ลา้นบาท เพิ
มขึ*นมาจากปี 2559 ที
 15,746.42 ลา้นบาท หรือเพิ
มขึ*น
ร้อยละ 5.50% 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัมีรายไดที้
เพิ
มขึ*น และคา่ใชจ้่ายที
เพิ
มขึ*นในอตัราส่วนที
ลดลงนั*น ก็ยงัส่งผลใหใ้น
ปี 2560 ที
ผ่านมา บริษทัมีผลประกอบการเฉพาะกิจการขาดทุนสุทธิ 1,825.68 ลา้นบาท ซึ
 งลดลงจากปี 2559 ที
ขาดทุนสุทธิ 
2,626.83 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30.50% 

ถึงแมผ้ลประกอบการจะเป็นไปดงัที
กล่าวมาขา้งตน้ แต่บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญัในเรื
อง
คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที
ดี รวมทั*งไดมี้การกาํหนดนโยบาย
เกี
ยวกับจรรยาบรรณและขอ้ถึงปฏิบติัในการปฏิบติัหน้าที
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พร้อมกนันี*  บริษทัได้มีการ
กาํหนดนโยบายเกี
ยวกบัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั
นไวด้ว้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการศึกษาในการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั
น  โดยในปี 2560 บริษทัไดมี้การฝึกอบรมแก่พนกังาน
จาํนวน 284 คน เพื
อใหค้วามรู้เกี
ยวกบันโยบายดงักล่าว  

ทั* งนี*  คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที
ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานและการ
เปลี
ยนแปลงที
สําคญัที
เกิดขึ*นในรอบปี 2560 ดงันั*น จึงขอใหที้
ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 
2560 ตามรายละเอียดที
ไดร้ายงานขา้งตน้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเกี
ยวกบัเรื
องดงักล่าว มีผู ้
ถือหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระนี*  ดงันี*  

  นายฮั*งใช ้อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุน้ไทย สอบถามและให้ขอเสนอแนะ 
ดงันี*  

- เหตุใดสายการบินนกแอร์จึงมีขา่วในทางลบอยา่งรุนแรงตลอดปี 2560 ที
ผา่นมา เช่น เมื
อไม่นานมา

นี* มีเหตุการณ์เครื
องบินขดัขอ้งจอดขวางรันเวยที์
สนามบินบุรีรัมย ์เป็นผลให้เกิดเที
ยวบินล่าช้า 

(delay) 10 กวา่ชั
วโมง ซึ
งขา่วต่างๆ เหลา่นี* ส่งผลใหค้วามเชื
อมั
นของผูโ้ดยสารที
มีตอ่บริษทัถดถอย

อย่างชัดเจน ทั* งนี*  โดยปกติสายการบินต้นทุนตํ
าอื
นๆ ก็เกิดเที
ยวบินล่าช้าเช่นกนั แต่บริษทัถูก

กล่าวถึงในเรื
องนี*มากกว่าสายการบินอื
น จะทาํอย่างไรเพื
อให้การบริการของบริษทัมีมาตรฐาน

และสร้างความเชื
อมั
นของผูโ้ดยสารใหก้ลบัมาในทางบวกได ้

- บริษทัไดแ้สดงผลงานในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ไว ้ทั*งนี*ไดมี้การทาํบนัทึกไวห้รือไม่วา่ในช่วง   
1 ปี สายการบินนกแอร์มีเที
ยวบินล่าชา้ (delay) รวมทั*งสิ*นเป็นจาํนวนกี
ชั
วโมง  

  ประธานใหเ้ลขานุการบนัทึกขอ้ซักถามและขอ้เสนอแนะไวพ้ิจารณาและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในทา้ย
วาระนี* 
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  นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามดงันี*  

- เหตุใดบริษทัถึงขาดทุนมาโดยตลอดในขณะที
สายการบินอื
นมีกาํไร ทั*งๆ ที
บริษทัมีการเพิ
มทุน 2 
ครั* ง และในรายงานประจาํปี 2560 แสดงขอ้มลูจาํนวนผูโ้ดยสารร้อยละ 93 

- บริษทัมีมาตรการแจง้ผูโ้ดยสารหรือไม่วา่การล่าชา้ของเที
ยวบิน (delay) เป็นเพราะเหตใุด 
- สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินตน้ทุนตํ
า ซึ
 งอตัราคา่โดยสารเป็นไปตามมาตรฐานองคก์ารการ

บินระหว่างประเทศ และมีจาํนวนผูโ้ดยสารเต็มลาํ แต่เหตุใดจึงขาดทุน เนื
องจากสายการบิน      
นกแอร์ทาํการบินกลางคืนใช่หรือไม ่

- กรณีที
บริษทัมีการนาํเสนอขา่วโดยระบุวา่สามเดือนล่าสุดบริษทัพลิกมีกาํไร 104 ลา้นบาท  ทั*งที
ยงั
ไม่ปิดงบสาํหรับไตรมาส 1/2561 เหตุใดบริษทัจึงดาํเนินการเช่นนั*นและเป็นไปตามกฎของตลาด
หลกัทรัพยห์รือไม่  

- กรณีที
บริษทัมีการนาํเสนอข่าวโดยระบุ “นกแอร์ลดไฟลท์ร้อยละ 5 ต่อวนัเพื
อลดปัญหาเที
ยวบิน
ล่าช้า (Delay)” ดังนั*นการลดเที
ยวบินนั*นเกี
ยวขอ้งอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
เที
ยวบิน (delay)  

  นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- กรณีที
บริษทัมีเที
ยวบินล่าชา้ซึ
 งเกิดจากเที
ยวบินขาเขา้ ทางบริษทัจะทราบล่วงหน้าก่อนแลว้ ขอ

เสนอแนะใหมี้การแจง้ผูโ้ดยสารรับทราบดว้ย  

- ฝ่ายรับเรื
 องร้องเรียนของสายการบินนกแอร์ ทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้มีเรื
 องที
ถูก

ร้องเรียนคา้งเป็นจาํนวนมาก ทั*งนี*ตนไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล และจดัทาํเป็นเอกสารมามอบให้

บริษทั เพื
อนาํไปเป็นขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข 

จากนั*น นายไกรวลัย ์คทวณิช ไดน้าํส่งเอกสารดงักล่าวแก่ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

- การใหบ้ริการและการตอบคาํถามของ NOK CARE ไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที
ควร 
- เสนอแนะให้บริษทัพิจารณาดําเนินการเลื
อนสถานะผูโ้ดยสารที
มีการเดินทางครบตามเกณฑ์ที


กาํหนดเป็น Nok Smile Plus ในทนัที โดยไม่ตอ้งมีระยะเวลา 1 ปี เช่นผูโ้ดยสารอาจจะเดินทางครบ
ตามเกณฑ์ที
กาํหนดในช่วง 6 เดือนแรก และไม่ไดรั้บการเลื
อนสถานะ อาจทาํใหผู้โ้ดยสารรายนั*น
เปลี
ยนใจไปใชส้ายการบินอื
น และมีการเปรียบเทียบเกิดขึ*น ทาํใหบ้ริษทัมีโอกาสเสียลูกคา้ชั*นดี 

- การใหบ้ริการ NOK WIFI บนเครื
องบินที
มีป้ายประกาศไว ้เมื
อเกิดเหตุขดัขอ้งหรือตอ้งการความ
ช่วยเหลือในการใชบ้ริการ เจา้หนา้ที
ไมส่ามารถใหค้าํแนะนาํและแกปั้ญหาได ้

  ประธานกล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะ  
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  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*   

- เหตุใดบริษทัจึงไม่มีรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงในรายงานประจาํปี 2560 
- รายงานประจาํปี 2560 ในส่วนของการเรียงลาํดบัปี พ.ศ. ควรทาํใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั รวมทั*ง

ควรแสดงอตัราส่วนทางการเงินให้ชดัเจน เพื
อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลที
จะสามารถพิจารณาและทาํ
ความเขา้ใจไดอ้ยา่งละเอียด 

- ในส่วนของที
นั
งที
เหลือของแต่ละเที
ยวบิน บริษทัควรพิจารณานาํมาใช้ในโครงการ Corporate 
Social Responsibility (CSR)  

- ขอทราบว่า Turn Around Plan ของบริษทัมีนิยามว่าอย่างไร และเป็นแผนงานของผูบ้ริหารชุด
ปัจจุบันหรือสืบเนื
องมาจากผูบ้ริหารชุดก่อน และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดาํเนินงานเป็น
อยา่งไร 

  ประธานแจง้วา่ในส่วนของขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายจดัการบนัทึกและนาํไปพิจารณา ทั*งนี*มอบหมายให ้นายปิยะ 
ยอดมณี ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในประเด็นตา่งๆ ขา้งตน้ 

  นายปิยะ ยอดมณี กล่าวชี* แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี*  บริษทัขอชี* แจงว่าทุกฝ่ายของบริษทัได้ตระหนักดีถึง
ปัญหาขาดทุนของบริษทัและปัญหาเที
ยวบินล่าช้า ซึ
 งฝ่ายจดัการไดพ้ยายามแก้ไขอย่างเต็มที
 รวมทั*งยงัมีนโยบายที
คาํนึงถึง
ผูโ้ดยสารเป็นหลกั 

- สาํหรับการแกไ้ขกรณีผลประกอบการขาดทุน บริษทัไดป้รับปรุงในหลายดา้น ทั*งทางดา้นรายได ้ซึ
งมี

การเปลี
ยนโมเดลธุรกิจ และในส่วนของคา่ใชจ่้ายต่างๆ ซึ
 งไดมี้การตรวจสอบสญัญาทุกๆ สญัญาวา่เป็น

การดาํเนินการที
ก่อใหเ้กิดประโยชนสุ์งสุดตอ่บริษทัหรือไม่  

- กรณีปัญหาเที
ยวบินล่าชา้ (delay) ที
เกิดขึ*นนั*น บริษทัไมมี่ความประสงคที์
จะทาํใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว แต่

เป็นเหตุการณ์ที
บริษ ัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ประกอบกับสนามบินทุกๆ สนามบินมี

การจราจรที
ค่อนขา้งคบัคั
ง อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัจะมุ่งหาวิธีการจดัการ เรื
องของการสื
อสารให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ
งขึ*น 

- กรณี Turnaround Plan ในปีที
ผ่านๆ มา แมว้่าบริษัทจะมีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื
อง แต่

ขณะนี*ไดมี้การปรับตวัไปในทิศทางที
ดีขึ*นตามลาํดบั 

- การเตรียมความพร้อมเพื
อรองรับการขยายกิจการใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานสําหรับปีหนา้ 

บริษทัจะไดรั้บมอบเครื
องบินใหม่ที
ไดส้ั
งไวต้ั*งแต่ปี 2557 จาํนวน 8 ลาํ โดยจะทยอยรับมอบปีละ 2 ลาํ 

ซึ
 งบริษทัได้เตรียมความพร้อมในการจดัหาเส้นทางการบินที
มีศกัยภาพ และแผนงานในทุกๆ ดา้นนั*น

เป็นไปตามแผน  
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- กรณีการเกิดเที
ยวบินล่าชา้ที
จงัหวดับุรีรัมยน์ั*น เป็นเหตุขดัขอ้งทางเทคนิค บริษทัตอ้งส่งเจา้หนา้ที
และ

เครื
องมืออุปกรณ์ในการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวจากสถานีดอนเมืองไปยงับุรีรัมย ์จึงทาํใหร้ะยะเวลาใน

การแกไ้ขเครื
องบินที
เกิดเหตุนานตามไปดว้ย 

  ประธานไดก้ล่าวเพิ
มเติมในส่วนของเที
ยวบินล่าชา้ (delay) บริษทัมีความรู้สึกเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน วา่
สายการบินนอกจากมีการบริการที
ดี มีราคาที
เหมาะสม การตรงต่อเวลาเป็นเรื
องที
สาํคญั ซึ
 งฝ่ายจดัการและผูที้
เกี
ยวขอ้งไม่มีขอ้
แก้ตวัใดๆ ทั* งสิ*น วา่เหตุใดบริษทัจึงมีปัญหาเรื
องนี* มากกว่าบริษทัอื
น และฝ่ายจดัการจะตอ้งหาวิธีการในการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ
งขึ*น เพื
อสร้างความมั
นใจใหก้บัลูกคา้ และในส่วนของการเพิ
มทุน บริษทัไมมี่ความประสงคที์
จะเพิ
มทุน เวน้
แต่การเพิ
มทุนจะเป็นไปเพื
อการนาํเงินทุนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ หรือเพื
อขยายกิจการ หรือเพื
อทาํใหต้น้ทุนทางการเงินตํ
าลง 
เพราะฉะนั*นการเพิ
มทุน เป็นหนึ
งในทางเลือกที
บริษทัจะทาํเท่าที
จาํเป็น ทั*งนี* ขึ*นอยูก่บัสถานการณ์และทางเลือกที
เหมาะสมที
ดี
ที
สุดในขณะนั*นๆ หากบริษทัมีผลประกอบการที
ดีขึ*นหรือมีความประสงคที์
จะขยายธุรกิจและมีเงินลงทุนไม่เพยีงพอ ก็อาจจะมี
การเพิ
มทุนก็เป็นได ้แต่ทั*งนี* จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากผูถื้อหุ้นก่อน และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นที
ให้ความห่วงใยและ
ขอ้เสนอแนะที
เป็นประโยชนต์่อบริษทั 

  นายฮั*งใช ้อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุ้นไทย มีขอ้เสนอแนะว่า หากฝ่าย
จดัการสามารถปลูกฝังใหบุ้คลากรมีความรักในองคก์รก็จะทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

  ประธานรับทราบและขอใหฝ่้ายจดัการนาํขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 

นายทรงพล พรหมลิภณกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ
 งเป็นผูถื้อหุน้อนัดบัสองของบริษทั มีส่วนสนบัสนุนในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งไร  

  ประธานมอบหมายให ้นางอษุณีย ์แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั และในฐานะรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

  นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ ไดชี้*แจงขอ้ซกัถามดงันี*  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ 
และเป็นสายการบินของคนไทยเช่นเดียวกนักบัสายการบินนกแอร์ เพราะฉะนั*นความร่วมมือในทุกดา้นที
จะสามารถสนบัสนุน
ซึ
 งกนัและกนัได ้ทางบริษทัยนิดีสนบัสนุนอย่างเต็มที
และเต็มความสามารถ ซึ
งในขณะนี*ทางบริษทัไดเ้ริ
มจดัตั*งไทยกรุ๊ป โดย
เปิดใหบ้ริการในเส้นทางบิน กรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน นอกจากนี*ยงัมีโครงการอื
นๆ ที
ทาํร่วมกนั เช่น เรื
องของการทาํประกนัภยั 
การจดัซื*อนํ*ามนัอากาศยาน และโครงการต่างๆ ที
สามารถช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจได ้รวมทั*งการแบ่งปันประสบการณ์
การใหบ้ริการ การแกไ้ขปัญหา ทางการบินไทยและนกแอร์จะสนบัสนุนซึ
งกนัและกนัเพื
อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

 นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- ในปีที
แลว้ ทางบริษทัได้ทาํการเพิ
มทุน 2 ครั* ง เป็นจาํนวน 3,000 ล้านบาท  ซึ
 งทุนของบริษัท 
(Equity) ควรปรากฏเป็นตวัเลขที
มากกว่า 3,000 ลา้นบาท แต่ปี 2560 ตวัเลข Equity ในส่วนของ    
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ผูถื้อหุน้คือ 691 ลา้นบาท ซึ
งลดลง หมายความวา่มีการเพิ
มทุน แต่บริษทัขาดทุน ดงันั*น บริษทัมอง
วา่โอกาสการเพิ
มทุนอนาคตจะมีมากหรือไม่ เมื
ออา้งอิงความเสี
ยงจาก Balance Sheet  

- Aircraft Utilization Rate ที
 10 มีความเสถียรหรือไม ่และควรอยูที่
เท่าไรจึงจะคุม้ทุน (Break-even) 
- จุดแขง็ที
บริษทัใหบ้ริการในเสน้ทางใหม่ในประเทศจีนโดยใชส้ายการบินนกสกู๊ดคืออะไรบา้ง  
- Choose Your Nok คือการแกปั้ญหาตน้ทุนที
สูงใช่หรือไม่ ขอใหอ้ธิบายเพื
อทราบดว้ย 
- บริษทัจะมีศกัยภาพในการ Turn Around ไดเ้มื
อไร ในปี 2561 หรือ 2562  

  ประธานมอบหมายใหน้ายปิยะ ยอดมณี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

  นายปิยะ ยอดมณี ไดชี้*แจงขอ้ซกัถามตา่งๆ ดงันี*   

- การใหบ้ริการผูโ้ดยสารจีนทั*งหมดเป็นการบริการเที
ยวบินที
สายการบินนกแอร์ให้บริการร่วมกบัสาย

การบินนกสกู๊ต ซึ
งไมไ่ดมี้ปลายทางเป็นเมืองเดียวกนั  

- ในส่วนของ Utilization Rate การทําให้บริษัทมี Utilization Rate ที
  10 หรือสูงกว่า บริษัทต้องใช้

เครื
 องบินในเวลากลางคืนให้มากขึ*น ซึ
 งบริษทัมีตลาดประเทศจีน ประเทศอินเดีย ที
จะทาํให้บริษทั

สามารถใชเ้ครื
องบินใหคุ้ม้ค่า และจุดคุม้ทุนซึ
 งจะมีตวัแปรหลายตวั เช่น ราคานํ* ามนั อตัราแลกเปลี
ยน 

และอื
นๆ เป็นตน้ 

จากนั*นนายปิยะ ยอดมณี ไดข้อให ้นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ชี*แจงเพิ
มเติมในรายละเอียดเกี
ยวกบัการใช้

เงินเพิ
มทุนของบริษทั 

  นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ชี*แจงขอ้ซกัถาม ดงันี*  จากการเพิ
มทุนทั*ง 2 ครั* ง  ครั* งแรกประมาณ 1,200 ลา้น

บาท และครั* งที
สองประมาณ 1,700 ลา้นบาท รวมประมาณ 2,900 ลา้นบาท บริษทัไดใ้ชเ้งินเพิ
มทุนประมาณ 700 ลา้นบาท ใน

การดาํเนินงานของบริษทั และใชเ้งินทุนประมาณ 600 ลา้นบาท ไปเพื
อคํ*าประกนัการเปิด Standby LC ซึ
งเมื
อดูจากรายงานการ

ใช้เงินเพิ
มทุนที
ทางบริษทัได้แจง้ตลาดหลักทรัพยจ์ะเห็นได้ว่า ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 เงินเพิ
มทุนคงเหลืออยู่ในบริษทั

ประมาณ 1,549 ลา้นบาท 

  ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ
มเติมในวาระนี*ประธานจึงถือวา่ที
ประชุมรับทราบรายงาน
ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2560 แลว้ 

หมายเหตุ  สาํหรับวาระนี*  เป็นวาระเพื
อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที* 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สิ6นสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2560 

ประธานมอบหมายใหน้ายปิยะ ยอดมณี ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร เป็นผูน้าํเสนอตอ่ที
ประชุม ดงันี*  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 7,330.1 ลา้นบาท หรือเพิ
มขึ*นร้อยละ 
22.15 จาก ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 4,781.7 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
จาํนวน 2,548.5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.23 และ 34.77 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวียนไม่
แตกต่างจากปีก่อนอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในขณะที
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ
มขึ*นร้อยละ 115.77 จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ซึ
 งสาเหตุหลกัมาจาก
เงินประกนัและเงินมดัจาํเกี
ยวกบัเครื
องบิน เพิ
มขึ*นร้อยละ 98.32 จากปีก่อน เนื
องจากบริษทัมีการใชเ้งินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดไปเป็นเงินประกันและเงินมัดจาํเกี
ยวกับเครื
 องบินจากการรับมอบเครื
 องบินไอพ่นลําใหม่ที
เพิ
มขึ* นจาํนวน 2 ลํา 
นอกจากนั*นบริษทัยงัมีเงินฝากธนาคารที
มีภาระค ํ*าประกนัเพื
อเป็นหลกัประกนัของหนงัสือคํ*าประกนักบัสถาบนัการเงินเพิ
มขึ*น
อีกในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 417.41  

หนี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนี* สิน : ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี* สินรวม 6,639.1 ลา้นบาท หรือเพิ
มขึ*นร้อยละ 
4.71 จาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนี*การคา้และเจา้หนี*อื
นเพิ
มขึ*น ซึ
งส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนการซ่อมบาํรุง
เครื
องบินคา้งจ่าย และรายไดค้า่โดยสารรับล่วงหนา้เพิ
มมากขึ*นจากปีก่อน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ : ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 691 ลา้นบาท 
เพิ
มขึ*นร้อยละ 303.40 จาก ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 1,315 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียที
ไม่มี
อาํนาจควบคุมติดลบอีกจาํนวน 624 ลา้นบาท 

ทั*งนี*บริษทัไดม้ีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ
มทุน ตามมติอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี เมื
อ
วนัที
 19 เมษายน 2560 โดยไดรั้บเงินเพิ
มทุนรวมเป็นจาํนวน 1,226.4 ลา้นบาท 

นอกจากนี*  ในวนัที
  27 ตุลาคม 2560 บริษทัได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนอีกเป็นจาํนวน 
1,704.00 ลา้นบาทจากทุนที
ออกและเรียกชาํระจาํนวน 1,136.00 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท  

การเพิ
มทุนทั*ง 2 ครั* งส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุน้สูงขึ*นจากปีก่อนทั*งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ดา้นรายไดจ้ากการดาํเนินงาน บริษทัมีรายไดร้วม 14,786.7 ลา้นบาท เพิ
มขึ*น
ร้อยละ 12.71 จากปีก่อนหนา้ โดยรายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการเพิ
มขึ*นเป็นร้อยละ 10.74 และ 53.41 เมื
อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากบริษทัไดมี้การขยายเสน้ทางการบินแบบเช่าเหมาลาํไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ
มมาก
ขึ*น ส่งผลใหร้ายไดต้่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสาร (RASK) ปรับตวัเพิ
มขึ*นดว้ยเช่นกนั จาก 2.02 มาอยูที่
 2.06 บาท/ที
นั
ง-กม.หรือ
เพิ
มขึ*นร้อยละ 1.98 จากปี 2559 
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ดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2560 มีจาํนวนรวม 16,612.34 ลา้นบาท เพิ
มขึ*นร้อยละ 5.50 
จากปีก่อนหนา้ โดยสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนคา่นํ*ามนัอากาศยานเพิ
มสูงขึ*นจากกการปรับตวัของราคานํ* ามนัเชื*อเพลิงอากาศยาน
สูงขึ*น ในขณะที
ตน้ทุนในการซ่อมบาํรุงเครื
องบินของบริษทัลดลงจากการลดค่าใชจ่้ายตามแผนการฟื* นฟูธุรกิจของบริษทั เป็น
ผลทาํใหบ้ริษทัมีตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตโดยสาร (CASK) ลดลงจาก 2.51 มาอยูที่
 2.40 บาท/ที
นั
ง-กม. ลดลงร้อยละ 4.38 จาก
ปีก่อนหนา้ 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั ซึ
งเป็นบริษทัย่อย มีรายไดร้วม 5,580.4  ลา้น
บาท เพิ
มขึ*นจาก 3,905.4 ลา้นบาทในปีก่อน เนื
องจากในปี 2560 สายการบินนกสกู๊ตไดท้ยอยเปิดเสน้ทางการบินใหม่ในประเทศ
จีน และเพิ
มเที
ยวบินในเส้นทางเดิม ส่งผลให้มีอตัราการใชเ้ครื
องบินต่อลาํเท่ากบั 11.70 ชั
วโมงปฏิบตัิการการบินต่อวนั โดย
บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม 5,656.8 ลา้นบาท เพิ
มขึ*นจาก 4,511.7 ลา้นบาทในปีก่อน ส่งผลให้บริษทัมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2560 เหลือเพียงจาํนวน 47.59 ลา้นบาท ซึ
งปรับตวัดีขึ*นอยา่งมากจากผลขาดทนุสุทธิจาํนวน 612.00 
ลา้นบาทในปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.22 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกาํไร
ขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
นของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2560 ซึ
 งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
เรียบร้อยแลว้ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามเกี
ยวกับเรื
 อง
ดงักล่าว 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- การที
ใชค้าํว่า ‘ประมาณการค่าใชจ่้าย’ ในการซ่อมระยะสั*น และระยะยาว ในทางบญัชี จะถือว่า

เป็นมาตรา 65 ทว ิซึ
งเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มหรือไม่ และการใชค้าํวา่ ‘ประมาณการ’ ทางสรรพากรจะ

ยอมรับวา่เป็นคา่ใชจ่้ายหรือไม่  

- ตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากที
บริษทัขาดทุน 2,626 ลา้นบาท ในปี 2559 ลดลงเหลือ 1.825 

ลา้นบาท ในปี 2560 และมีการเพิ
มทุน 2,900 กว่าลา้นบาท และยงัเหลือเงินทุนที
ยงัไม่ได้ใชอ้ยู ่

1,500 กว่าล้านบาท ในขณะที
บริษทัมีรายได้ 13,000 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ
มขึ*นเป็น 14,000       

ลา้นบาท ในปี 2560 และมีตน้ทุนนํ*ามนัเพิ
มขึ*นอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะเหตุใดตน้ทุนทางการเงินของ

บริษทัจึงลดลง และเหตุใดคา่ใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัจึงเพิ
มขึ*นจาก 600 กวา่ลา้นบาท เป็น 

800 กว่าลา้นบาท ขอทราบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารที
เพิ
มขึ*น 200 กว่าลา้นบาทนั*น เพิ
มขึ*นใน

ส่วนใด  

- ในส่วนของสินคา้คงเหลือที
มีไวเ้พื
อขายกวา่ 10 ลา้นบาท เป็นสินคา้ที
ไม่มีการเคลื
อนไหวและคง

คา้งไวน้านใช่หรือไม่ ขอใหชี้*แจงรายละเอียด 
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  นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ไดต้อบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ ดงันี*  

- ในส่วนของค่าใช้จ่ายประมาณการซ่อม จะถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีไดใ้นส่วนที
เกิดขึ*นจริงตามรอบ

ระยะเวลา 

- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร ส่วนที
เพิ
มขึ*นหลักในปีที
ผ่านมา คือค่าใช้จ่าย

เกี
ยวกับค่าที
ปรึกษาทางการเงินและที
ปรึกษากฎหมาย จากการที
บริษัทมีการเพิ
มทุน 2 ครั* ง และ

ค่าธรรมเนียมที
ปรึกษากฎหมายในการตรวจสอบสัญญา เนื
องจากปีที
ผ่านมาบริษทัมีการทาํสัญญาที


เกี
ยวเนื
องกบัเครื
องบิน (Aircraft) ทั*งเขา้และออก 

- ในส่วนของตน้ทุนทางการเงินลดลงจากค่าธรรมเนียมการทาํสัญญาสาํหรับการนาํเขา้เครื
องบินลดลง 

ซึ
งเมื
อบริษทัลดการนาํเขา้เครื
องบินลง คา่ใชจ่้ายในส่วนนี* จึงลดลงไป 

- สินคา้เพื
อขายโดยมากเป็นสินคา้ที
ขายบนเครื
องบิน Turn Over หมุนเร็ว ซึ
งยอดคงเหลือของสินคา้เมื
อ

เปรียบเทียบกบังบการเงินถือวา่มีจาํนวนนอ้ย 

   นายฮั*งใช ้อคัควสักลุ ตวัแทนชมรมผูถ้ือหุน้ไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุน้ไทย มีขอ้ซกัถาม ดงันี*  

- ในงบการเงินหนา้ 61 ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการในส่วนของ บริษทั ทิพยประกนัภัย 

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

ในขณะที
 หนา้ 57 ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยัลดลงเพียง 10 กวา่ลา้นบาท โปรดชี* แจงว่าบริษทัไดมี้

การทาํประกนัภยักบับริษทัอื
นนอกเหนือจากบริษทัทิพยประกนัภยัหรือไม่ และเหตุใดค่าใชจ่้าย

ดา้นประกนัภยัจึงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ ยอดมณี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

นายปิยะ ยอดมณี ชี* แจงข้อซักถาม ดังนี*  ปีที
แล้วบริษทัใช้ประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด

(มหาชน) เพียงรายเดียว ซึ
 งเป็นไปตามอายขุองสัญญา แต่ในอนาคตบริษทัจะเขา้ร่วมกบัการบินไทย และไทยกรุ๊ป ซึ
 งจะทาํให้

บริษทัมีคา่ใชจ่้ายในส่วนของประกนัภยัที
ลดลง  

นายฮั*งใช ้อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใตส้มาคมผูถื้อหุน้ไทย ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ
มเติมว่า 

การที
บริษทัพิจารณาเขา้ร่วมกบัการบินไทยและ ไทยกรุ๊ป เพื
อทาํประกนัภยักบัผูใ้หบ้ริการรายอื
น อยากขอใหพ้ิจารณา

วา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัของคนไทย ซึ
งรายไดจ้ะกลบัเขา้มาสู่ประเทศไทย 

 

 



 

 14 / 31 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- บริษทัสามารถหารายไดจ้ากการให้บริการการขนส่งสินคา้ (Cargo) ของเที
ยวบินเช่าเหมาลาํจาก

ประเทศจีนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพยีงใด 

- จาํนวนผูโ้ดยสารในเที
ยวบินเช่าเหมาลาํไปประเทศจีนจะมีผูโ้ดยสารเต็มลาํทั*งขาไปและขากลบั

หรือไม่ 

นายปิยะ ยอดมณี ชี*แจงขอ้ซกัถาม ดงันี*  ในส่วนของการเช่าเหมาลาํ บริษทัใหเ้ช่าเหมาลาํทั*งขาไปและขากลบั 

จะมีผูโ้ดยสารจาํนวนเท่าใดก็ตามแต่ บริษทัคิดค่าเช่าแบบเหมาลาํ และเนื
องจากเป็นการบินในระยะไกล ดงันั*น ปริมาณนํ*าหนกั

ในการขนถ่ายสินคา้จึงเหลือนอ้ยมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี*ทางบริษทัไดท้าํการสํารวจวา่เมืองใดบา้งที
บริษทัจะสามารถสร้าง

รายไดใ้นส่วนนี*ได ้

นายศกัดิG ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- ในกรณีที
ชี*แจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารที
เพิ
มขึ*นจาก 600 ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาท ในปี 2560 

โดยค่าใชจ่้ายหลกัเกิดจากค่าที
ปรึกษาในการเพิ
มทุน ซึ
งเห็นว่าไม่น่าจะเกิดค่าใชจ่้ายมากถึง 200 

ลา้นบาท ทั*งนี*  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ซึ
งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ควรแยกรายละเอียดยอ่ยของคา่ใชจ่้ายในการบริหารใหช้ดัเจน 

- ในส่วนของงบการเงินหนา้ 32 ลูกหนี*การคา้หมุนเวียนแยกตามอายลุูกหนี* ที
คา้งชาํระเกินกาํหนด

ชาํระ 4 เดือน ถึง 1 ปี ในงบการเงินรวม เพิ
มขึ*นจาก 76 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 132 ลา้นบาท ใน

ปี 2560 เหตุใดจึงเพิ
มขึ*นและหนี*ดงักล่าวจะเป็นหนี* สูญในอนาคตหรือไม่ และส่วนใหญ่เป็นหนี*

ของทางราชการหรือเป็นหนี*ของเอกชน จึงทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้

- งบการเงินหนา้ 38 ขอ้ 11 เรื
องเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที
เกี
ยวขอ้งกนั ที
บริษทัทาํสัญญาให้

กูย้ืมเงินแก่บริษทั นกมั
งคั
ง ประมาณ 970 ลา้นบาท ซึ
 งมีขอ้ความว่า “บริษทัมีหนังสือยืนยนัแก่

บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ จะไม่เรียกชาํระดอกเบี*ยคา้งรับ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 33.02 

ลา้นบาท ภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจาก วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัจึงไดแ้สดง

ดอกเบี*ยคา้งรับดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื
น” เหตุใดแทนที
บริษทัจะบนัทึกเป็นรายได้

กลบับนัทึกเป็นสินทรัพย ์และไม่มีการคิดดอกเบี*ย จึงขอทราบวา่นโยบายการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั 

นกมั
งคั
ง จาํกดั เป็นอยา่งไร 

  ประธานมอบหมายให ้นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
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นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ชี*แจงขอ้ซกัถาม ดงันี*  

- ในส่วนของเงินกูที้
บริษทัใหบ้ริษทั นกมั
งคั
ง จาํกดั กูย้มืจาํนวน 970 ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ประกอบ

งบการเงิน ขอ้ 11) บริษทั นกมั
งคั
ง จาํกดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทั  ซึ
 งทาํการลงทุนในบริษทั สาย

การบินนกสกู๊ต จาํกดั เพราะฉะนั*นเงินที
บริษทัใหบ้ริษทั นกมั
งคั
ง จาํกดั กูย้มื จึงเป็นการกูเ้พื
อนาํไป

ลงทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั และมีการคิดอตัราดอกเบี*ยระหวา่งกนั แต่จากที
ประธาน

คณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ไปวา่ช่วงนี*ผลประกอบการของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดัขาดทุน 

ทางบริษทั นกมั
งคั
ง จาํกดั จึงขอผ่อนผนั และขอเลื
อนกาํหนดการจ่ายชาํระดอกเบี*ยออกไป และเมื
อ

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั มีกาํไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได ้บริษทั นกมั
งคั
ง จาํกดั จะมี

ความสามารถในการชาํระดอกเบี*ยตามเงื
อนไขปกติของสญัญา 

- ในส่วนของลูกหนี* ที
คา้งชาํระ หากดูในส่วนงบการเงินในส่วนของบริษทัจะไม่มีการเพิ
มขึ*น แต่ส่วน

ของงบการเงินรวมที
รวมบริษทัยอ่ย จะมีจาํนวนเงินที
เพิ
มขึ*น ซึ
 งธรรมชาติของลูกหนี* นี*  คือรายการที


เรียกว่า Interline Booking ซึ
 งทางสายการบินมีการขายบตัรโดยสารระหว่างกนั ระหว่างบริษทัสาย

การบินนกสกู๊ต จาํกดั กบั บริษทั Scoot Pte Ltd. และมีการเรียกเก็บเงินกนัในภายหลงั ซึ
งมีทั*งส่วนที


บริษทัสายการบินนกสกู๊ต จาํกดั คา้งชําระ และส่วนที
บริษทั Scoot Pte Ltd. คา้งชําระ ซึ
 งไม่น่ามี

ประเด็นในเรื
องการชาํระเงินในอนาคต 

นายศกัดิG ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองมีความเห็นเพิ
มเติม ในส่วนของต้นทุนทาง

การเงินที
เพิ
มขึ*นจาก 600 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 800 ล้านบาท ในปี 2560 

ควรจะมีการแยกใหเ้ห็นรายละเอียดอย่างชดัเจน และวิธีการอธิบายรายละเอียด

ของงบการเงินควรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

  ประธานมอบหมาย นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ทาํการชี*แจงเพิ
มเติมจากขอ้ซกัถาม 

นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ไดชี้*แจงขอ้ซกัถาม รายละเอียดของค่าใชจ่้ายที
สาํคญั ทางบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 แลว้ ซึ
งเป็นการแสดงคา่ใชจ่้ายตามลกัษณะที
สาํคญั  

นายศกัดิG ชยั สกุลศรีมนตรี  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามเพิ
มเติม จากงบการเงินหนา้ 11 ส่วน

แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ คือบริษทัอะไร และเหตุใดจึงขาดทุนทุกปี ซึ
งเห็นไดว้่าในปี 2559 มีผลขาดทุนอยูที่
 14 

ลา้นบาท และ ปี 2560 ขาดทนุ 8 ลา้นบาท 

ประธานมอบหมาย นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ทาํการชี*แจงเพิ
มเติมจากขอ้ซกัถาม 



 

 16 / 31 

นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ชี* แจงขอ้ซักถาม ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน เป็นการปันส่วนขาดทุนของ 

บริษทั Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ
 งธุรกิจของบริษัทนี* เป็นบริษัทที
พ ัฒนาระบบการสํารองบัตรโดยสารซึ
 งจะ

เชื
อมโยงเครือขา่ยการบินเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีพนัธมิตร 8 สายการบินเขา้ร่วมลงทุนดว้ย และเนื
องจากบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน

สัดส่วนการลงทุนตามงบการเงิน ณ วนัที
  31 ธันวาคม 2560 ที
ร้อยละ 13 ซึ
 งเมื
อบริษทั Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 

เกิดผลขาดทุน บริษทัจึงตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสดัส่วนที
ไปลงทุน 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุด 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

มติที*ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิ*นสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี*  

มติที
ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ งจํ าน วน หุ้ น ซึ* งม า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,636,329,603 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย  200 0.0000 

งดออกเสียง  0 - 

บตัรเสีย  66,900 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 265 ราย 1,636,396,703 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี* จะตอ้งไดร้ับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ
 งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที* 5  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ6นสุด

วันที* 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของ

บริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ6นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2560 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินรายการเป็นผูชี้*แจงรายละเอียดในวาระนี*ต่อที
ประชุม 

ผูด้าํเนินรายการชี* แจงต่อที
ประชุมวา่ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 และขอ้ 45 กาํหนดวา่ บริษทัตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหนึ
งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
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ทุนสาํรองนี*จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื
นกาํหนดใหต้อ้งมีทุน
สาํรองมากกวา่นั*น  

ทั*งนี*  เนื
องจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน ดงันั*น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
การไมจ่ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย 

อนึ
ง ตามที
บริษทัมีนโยบายที
จะจ่ายเงินปันผลของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดย
ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื
อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเห็นวา่มีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั*นจะตอ้งไมก่ระทบต่อการดาํเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญันั*น 

อย่างไรก็ดี เนื
องจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
นของ
บริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 1,825,675,378 บาท จึงส่งผล
ให้บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัได ้เนื
องจาก มาตรา 115 ของพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) กาํหนดวา่ การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื
นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ใน
กรณีที
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั*น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมพิจารณา
อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

ทั*งนี*  ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงันี*  

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีที*เสนอ) ปี 2560 

1. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,825.7) ลา้นบาท (2,626.8) ลา้นบาท 

2 . จาํนวนหุ้นที
ออกและเสนอขายแล้ว
ทั*งหมดของบริษทั  

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

3 . เงินปันผลต่อหุน้ )บาท( งดจ่าย งดจ่าย 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทั*งสิ*น  )บาท( งดจ่าย งดจ่าย 

5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรกาํไรสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เนื
องจากบริษทัมี
ผลประกอบการขาดทุน และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 
ธนัวาคม 2560 เนื
องจากบริษทัมีผลขาดทนุสุทธิจาํนวน 1,825,675,378 บาท 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเกี
ยวกบัเรื
องดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพจิารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 
31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

มติที*ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงดการจดัสรรกาํไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษทัสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ*นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี*  

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ งจํ าน วน หุ้ น ซึ* งม า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,636,290,952 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย  16,600 0.0010 

งดออกเสียง  22,243 - 

บตัรเสีย  67,013 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี* จะตอ้งไดร้ับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ
 งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที* 6  พจิารณาอนุมัติการเลือกตั6งกรรมการแทนกรรมการที*ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้วา่ในวาระนี*บริษทั จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพื
อเขา้ร่วมประชุมเป็นการชั
วคราวจนกวา่การ
ดาํเนินการประชุมในวาระนี*จะเสร็จสิ*นเพื
อการนบัฐานคะแนนเสียงที
ชดัเจนและถูกตอ้ง จากนั*นกรรมการที
จะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระไดแ้สดงเจตนาออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั
วคราว เพื
อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไดซ้กัถาม
และแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

ก่อนชี*แจงรายละเอียดวาระนี*  ประธานไดม้อบหมายใหน้ายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูร้ายละเอียดในวาระนี*ต่อที
ประชุม 

นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ชี*แจงต่อที
ประชุมวา่ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั* ง ใหก้รรมการ
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ออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ
งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวน
ใกล้ที
สุดกับส่วนหนึ
 งในสาม กรรมการที
ออกจากตาํแหน่งตามวาระนั*น อาจได้รับเลือกให้กลับเขา้มาดํารงตาํแหน่งเป็น
กรรมการใหมก็่ได ้

ทั*งนี*  กรรมการที
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 มีจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ตาํแหน่ง กรรมการ/ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง/ 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางอษุณีย ์ แสงสิงแกว้ ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

3. นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายปิยะ ยอดมณี ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

ทั* งนี*  บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื
อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั* งเป็น
กรรมการระหวา่งวนัที
 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ซึ
งไมมี่    ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระและรายชื
อบุคคลเพื
อรับ
การพจิารณาเลือกตั*งเป็นกรรมการ ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของกรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 แลว้ เห็นวา่กรรมการผูที้
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน เป็นผูที้
มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี
ยวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั*งไดพ้ิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาวา่บุคคลทั*ง 4 ท่านมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) ตลอดจนประกาศที
เกี
ยวขอ้ง และสาํหรับผูที้
จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายวสิิฐ 
ตนัติสุนทร สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที
เกี
ยวขอ้ง และเป็นผูที้
มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซึ
 งมีรายละเอียดเท่ากบัขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามที
ปรากฏใน สิ*งที*ส่งมาด้วย 8 ที
ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม  

ดงันั*น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาเลือกตั*งบุคคลดงัต่อไปนี* เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัแทนกรรมการที
ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
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1.  นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ตาํแหน่ง  กรรมการ/ ประธานกรรมการกํากับ ดูแลกิจการที
 ดี / 
ป ร ะ ธ าน  ก ร ร ม ก าร บ ริ ห าร ค ว าม เสี
 ย ง / ป ร ะ ธ าน
กรรมการบริหาร 

2.  นางอษุณีย ์ แสงสิงแกว้ ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร  

3.  นายวสิิฐ ตนัติสุนทร ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายปิยะ ยอดมณี ตาํแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

ทั*งนี*  ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอชื
อเพื
อเลือกตั*งเป็นกรรมการทั*ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม      
สิ*งที*ส่งมาด้วย 3 ที
ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซักถามเกี
ยวกับเรื
 อง
ดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพจิารณาอนุมติัการแต่งตั*งกรรมการแทนกรรมการที
ตอ้งออกตามวาระ และอนุมติัการแต่งตั*งกรรมการเขา้ใหม ่ 

มติที*ประชุม  ที
ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแต่งตั* งกรรมการที
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 คน
ไดแ้ก่ (1) นายประเวช องอาจสิทธิกลุ (2) นางอุษณีย ์แสงสิงแกว้ (3) นายวสิิฐ ตนัติสุนทร และ (4) นายปิยะ 
ยอดมณี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี*  

6.1  นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ดาํรงตําแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที*ดี ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี*ยง และประธานกรรมการบริหาร 

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ งจํ าน ว น หุ้ น ซึ* งม า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,634,991,183 99.9944 

ไม่เห็นดว้ย  90,023 0.0055 

งดออกเสียง  1,223,562 - 

บตัรเสีย  92,040 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 268 ราย 1,636,396,808 - 
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6.2  นางอษุณีย์ แสงสิงแก้ว ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ งจํ าน ว น หุ้ น ซึ* งม า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,634,754,325 99.9136 

ไม่เห็นดว้ย  1,413,643 0.0863 

งดออกเสียง  37,000 - 

บตัรเสีย  191,840 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

 

6.3  นายวิสิฐ ตันติสุนทร ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ งจํ าน ว น หุ้ น ซึ* งม า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,011,783 99.9929 

ไม่เห็นดว้ย  114,466 0.0070 

งดออกเสียง  1,192,019 - 

บตัรเสีย  78,540 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 268 ราย 1,636,396,808 - 
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6.4  นายปิยะ ยอดมณี ดาํรงตําแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร และกรรมการบริหาร  

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้อยละของจํานวนหุ้นซึ*งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,047,826 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย  0 0.0000 

งดออกเสียง  1,282,042 - 

บตัรเสีย  66,940 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี* จะตอ้งไดร้ับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ
 งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที* 7  พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจําปี 2561  

ประธานมอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้
ชี*แจงรายละเอียดในวาระนี*ต่อที
ประชุม  

นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชี* แจงต่อที
ประชุมว่า ตาม
มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 
กาํหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี*ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื
น ตามที
ที
ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนด
เป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ที
ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติเปลี
ยนแปลงเป็นอยา่งอื
นกไ็ด ้และนอกจากนี*  กรรมการ
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเบี*ยเลี*ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ทั*งนี*  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการกาํหนดคา่ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยพิจารณากลั
นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
กล่าวคือ ผลการดาํเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที
มีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทั ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนัแลว้ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติักาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนไม่เกิน 8,630,000 บาท โดยอตัราคา่ตอบแทนรายเดือน และคา่เบี*ยประชุม
ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 เป็นอตัราที
เท่ากับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี* ยประชุมของ
กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 รายละเอียดตามที
ปรากฏในหนงัสือนดัประชุม ในการนี*  คณะกรรมการบริษทั
เห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั  
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ประจาํปี 2560 และพิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่
กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอื
นๆ ภายใตว้งเงินที
ไดรั้บอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเกี
ยวกบัเรื
องดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน
เงินไม่เกิน 8,630,000 บาท  

มติที*ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 
ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,630,000 บาท และอนุมตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอื
น ๆ 
ภายใตว้งเงิน ที
ไดรั้บอนุมติัจากที
ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี*  

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้อยละของจํานวนหุ้น 

ซึ*งมาประชุม 

เห็นดว้ย  1,635,109,789 99.9278 

ไม่เห็นดว้ย  600 0.0000 

งดออกเสียง  1,180,019 0.0721 

บตัรเสีย 106,400 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 268 ราย 1,636,396,808 - 

หมายเหตุ  มติในวาระนี*จะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผู ้
ถือหุน้ซึ
งมาประชุม 

วาระที* 8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั6งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561  

ประธานไดข้อให ้นางจิราพร เชมนะสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอต่อที
ประชุมในวาระนี*  

นางจิราพร เชมนะสิริ ชี* แจงต่อที
ประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั*งที
ไดมี้การแกไ้ขเพิ
มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 กาํหนดใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั*งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี 

ทั*งนี*  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั*งผูส้อบ
บญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีสิ*นสุด       
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วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ
งดงัต่อไปนี*  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั  

1.  นายศุภมิตร   เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ
ชื
อในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 

2.  นางสาววมิลพร  บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ
ชื
อในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 

3.  ดร.เกียรตินิยม   คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ชื
อในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) 

ทั* งนี*  การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซึ
 งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดาํเนินงานมายงับริษทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี ซึ
 งภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่าบริษทั ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีที
มีความเป็นอิสระ มีความเชี
ยวชาญในการสอบบญัชี และ
คา่สอบบญัชีที
เสนอมีความเหมาะสม ทั*งนี*  ผูส้อบบญัชีทั*ง 3 ท่านดงักล่าว ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทั
ยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที
มีความเกี
ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อนึ
ง ในกรณีที
ผูส้อบบญัชีที
มีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที
ได ้ใหบ้ริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จาํกดั แต่งตั*งผูส้อบบญัชีรายอื
นของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เขา้ทาํหนา้ที
เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากนี*  เห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ซึ
งเพิ
มขึ*นจากปีที
ผา่นมาเนื
องจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเกี
ยวกบัเรื
องดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพจิารณาอนุมติัการแต่งตั*งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 

มติที*ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั*งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 โดยกาํหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ
งดงัต่อไปนี*  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและ
บริษทัย่อยไดแ้ก่ 1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (ไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือชื
อในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 2. นางสาววมิลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื
อในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) และ/หรือ 3. ดร.เกียรตินิยม 
คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื
อในงบการเงินของบริษทัมา
ก่อน) อนึ
 ง ในกรณีที
ผูส้อบบญัชีที
มีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้ ให้บริษทั ดีลอยท์ ทูช้    
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โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั แต่งตั*งผูส้อบบญัชีรายอื
นของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบ
บญัชี จาํกดั เขา้ทาํหนา้ที
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยแทนได ้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ*นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่
เกิน 4,320,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี*  

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 
ร้อยละของจํานวนหุ้นซึ*งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,635,141,399 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย  16,600 0.0010 

งดออกเสียง  1,180,019 - 

บตัรเสีย  106,400 - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 273  ราย 1,636,444,418 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี* จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ
 งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที
 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 29. และ ข้อ 31. เรื*อง คณะกรรมการ และเรื*องการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานขอใหผู้ด้าํเนินรายการเป็นผูชี้*แจงในวาระนี*ต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูด้าํเนินรายการชี*แจงต่อที
ประชุมวา่ เนื
องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที
 74/2557 เรื
อง 
การประชุมผา่นสื
ออิเล็กทรอนิกส์ กาํหนดใหมี้การจดัการประชุมผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ได ้และใหมี้ผลเช่นเดียวกบัการประชุม
ตามวธีิการที
บญัญติัไวใ้นกฎหมาย โดยการประชุมนั*นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั
นคงปลอดภยัของการประชุม
ผา่นสื
ออิเล็กทรอนิกส์ที
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื
อสารกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเนื
องจาก
มีการแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแกไ้ขเพิ
มเติมโดยคาํสั
งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที
 21/2560 เรื
อง การแกไ้ขเพิ
มเติมกฎหมายเพื
ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี
ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
ดงันั*น คณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ การแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 29. และขอ้ 31. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ
มเติมกฎหมายขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี*  
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1. ใหแ้กไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัขอ้ 29. ดงันี*  

จาก 

“ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนตอ่ครั* ง ณ จงัหวดัอนัเป็นที
ตั*งสาํนกังาน
ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานที
อื
นใด โดยการกาํหนดวนั เวลา และสถานที
 เป็นไป
ตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ” 

เป็น 

“ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนตอ่ครั* ง ณ จงัหวดัอนัเป็นที
ตั*งสาํนกังาน
ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานที
อื
นใด โดยการกาํหนดวนั เวลา และสถานที
 เป็นไป
ตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นสื
ออิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการที
เขา้ร่วมประชุมทั*งหมดจะตอ้งอยูใ่น
ราชอาณาจกัร โดยกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ
 งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมตอ้งอยู่ในที

ประชุมแห่งเดียวกัน ทั* งนี*  การประชุมคณะกรรมการผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งกระทาํผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที
มีกระบวนการรักษาความมั
นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหมี้การบนัทึกเสียงหรือ
ทั*งเสียงและภาพ (แลว้แตก่รณี) ของกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที
มีการประชุม รวมทั*ง
ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที
เกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองคป์ระกอบ
พื*นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสาร เรื
อง มาตรฐานการรักษาความ
มั
นคงปลอดภยัของการประชุมผา่นสื
ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั*งที
มีการแกไ้ขเพิ
มเติม)” 

2. ใหแ้กไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31. ดงันี*  

จาก 

“ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี
 (4) เดือน นบั
แต่วนัสิ*นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื
นนอกจากวรรคหนึ
ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื
อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ
 งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ
งในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั*งหมด หรือผูถื้อหุน้
จาํนวนไม่นอ้ยกว่ายี
สิบห้า (25) คน ซึ
งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ
 งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ที

จาํหน่ายไดท้ั*งหมดจะเขา้ชื
อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั
เมื
อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตุผลในการที
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี*  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ
ง (1) เดือน นบัแต่วนัที
ไดรั้บหนงัสือนั*นจากผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว” 

เป็น 
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“ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี
 (4) เดือน นบั
แต่วนัสิ*นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื
นนอกจากวรรคหนึ
ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื
อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ
งหรือหลายคนซึ
งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายได้
ทั*งหมด จะเขา้ชื
อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื
อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื
องและเหตุผลในการที
ขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี*  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี
สิบหา้ (45) วนันบัแตว่นัที
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที
คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ
ง ผูถื้อหุน้ทั*งหลายซึ
 ง
เขา้ชื
อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื
นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที
บงัคบัไวน้ั*นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี
สิบ
ห้าวนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ
 ง ในกรณีเช่นนี*  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที
เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที
ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ที
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครั* งใดจาํนวนผูถื้อ
หุ้นซึ
 งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้ 33. ของขอ้บงัคบันี*  ผูถื้อหุ้นตามวรรค
สองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้า่ใชจ่้ายที
เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั* งนั*นใหแ้ก่บริษทั” 

ทั*งนี*  กาํหนดใหบุ้คคลที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั
ที
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ
มเติมถอ้ยคาํเพื
อให้เป็นไปตามคาํสั
งของนายทะเบียน และมี
อาํนาจดาํเนินการตามคาํสั
งของนายทะเบียนเพื
อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั 29. และข้อ 31. เรื
 อง คณะกรรมการ และเรื
องการประชุมผูถ้ือหุ้น ตามรายละเอียดข้างตน้ และกําหนดให้บุคคลที

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัที
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ
มเติมถอ้ยคาํเพื
อใหเ้ป็นไปตามคาํสั
งของนายทะเบียน และมีอาํนาจดาํเนินการตามคาํสั
งของนายทะเบียน
เพื
อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเกี
ยวกบัเรื
องดงักล่าว 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ ไดข้อใหบ้ริษทัอธิบายเพิ
มเติมเกี
ยวกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบั 

  นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ
นบุญ  ที
ปรึกษากฎหมายไดชี้*แจง ดงันี*  

ในการประชุมโดยสื
 ออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการกําหนดไวว้่ากรรมการทุกท่านต้องเข ้าประชุม
คณะกรรมการดว้ยตนเองไม่สามารถประชุมผ่านสื
ออิเลก็ทรอนิกส์ได ้แต่โดยคาํสั
งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที

อนุญาตให้สามารถประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ
 งมีกฎตามที
ได้ชี* แจงไปข้างต้นว่า แม้จะเป็นการประชุมผ่านสื
อ
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อิเลก็ทรอนิกส์ แต่มีความจาํเป็นที
กรรมการตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการอยา่งนอ้ยหนึ
งในสาม ตอ้งอยูใ่นที
ประชุม นี

คือสาระสาํคญัของกฎหมาย เพื
อใหก้ารประชุมมีความสะดวกมากขึ*น 

ในเรื
องของจาํนวนผูถื้อหุน้ที
จะสามารถเรียกประชุมผูถื้อหุน้ได ้ในอดีตก่อนการแกไ้ขสามารถทาํได ้2 กรณี
คือ คณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม และผูถื้อหุน้เป็นผูเ้รียกประชุม โดยกฎหมายก่อนการแกไ้ขไดก้าํหนดไวว้า่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่หนึ
งในหา้ หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 รายสามารถดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ได ้แต่ในปัจจุบนัเนื
องจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีคาํสั
งเพื
ออาํนวยความสะดวกและเพื
อใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยจึงไดล้ดจาํนวนร้อยละของผูถื้อหุ้นลง
เหลือร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั*งหมดก็สามารถเรียกประชุมได ้

ประธานแจง้เพิ
มเติมวา่เป็นการแกไ้ขเพื
อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและซึ
 งเป็นการแกไ้ขที
ทุกบริษทัไดท้าํการ
แกไ้ขเช่นเดียวกนั 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม และไม่มีผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง
เสนอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29. และ ขอ้ 31. เรื
อง คณะกรรมการ และเรื
องการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

มติที*ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29. และ ขอ้ 31. ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี*  

มติที*ลง จํานวนเสียงที*ลงมติ 

ร้อยละของจํานวนหุ้น 

ซึ*งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,636,315,575 99.9986 

ไม่เห็นดว้ย  200 0.0000 

งดออกเสียง  22,243  0.0013 

บตัรเสีย 106,400  - 

รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 273 ราย 1,636,444,418 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี*จะตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ซึ
 ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที* 10 พจิารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเกี
ยวกบัเรื
องต่าง ๆ  

นายอณุาพล แก่นทรัพยเ์กริก มีขอ้เสนอแนะ ดงันี*  

- บริษทัควรปรับปรุงสัญลกัษณ์ (Logo) ของนกแอร์ให้มีความเป็นสากลมากยิ
งขึ*น โดยเสนอให้มี
การจดัการประกวดแขง่ขนัออกแบบสัญลกัษณ์ของบริษทัระหวา่งนกัเรียนนกัศึกษา 

- เสนอใหมี้การทาํขอ้ตกลงทางการคา้กบัหน่วยงานราชการเนื
องจากหน่วยงานราชการมีงบเหมาจ่าย
ในการเดินทาง 

- ขอใหบ้ริษทัทบทวนการเปิดให้บริการในเส้นทางการบินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เนื
องจากเกรงวา่มี
ความเสี
ยงสูงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  

  ประธานไดข้อใหฝ่้ายจดัการพิจารณาขอ้เสนอแนะดงักล่าวของผูถื้อหุน้  

นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้เสนอและความคิดเห็น ดงันี*  

- เสนอให้เพิ
มส่วนต่างๆ ของรูปนก และสีธงชาติบนสัญลกัษณ์ของบริษทั และสนับสนุนการ
ประกวดการออกแบบสัญลกัษณ์ของบริษทั พร้อมทั*งไดก้ล่าวชื
นชมฝ่ายบริหารที
ไดป้ฏิบติัหนา้ที

อยา่งเต็มที
 และกล่าวขอบคุณผูส้อบบญัชีที
ไม่ปรับขึ*นค่าสอบบญัชี และคาดหวงัวา่บริษทัจะมีผล
ประกอบการที
ดีขึ*นในอนาคต 

  ประธานกล่าวขอบคณุที
ใหก้าํลงัใจและขอ้เสนอแนะที
ดี 

นายดาํรง ชาวสวน  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถาม ดงันี*  

- ความสามารถในการซ่อมบาํรุงอากาศยานของฝ่ายซ่อมบาํรุงที
ไดรั้บอนุมติัจากกรมการบินพาณิชย ์
หรือที
เรียกวา่ Repair Station อยูใ่นระดบัใด ยงัคงอยูใ่นระดบัเดิมหรือไม่ 

  นายปิยะ ยอดมณี ชี*แจง้ขอ้ซักถามในส่วนของการซ่อมบาํรุง ทางกรมการบินพาณิชย ์(CAAT) ไดท้าํการ
ตรวจประจาํปีไปในหลายๆ ประเด็นรวมถึง Repair Station ซึ
 งขณะนี*อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขประเด็นที
ตรวจพบอยู่และเชื
อมั
นว่า
ไม่มีปัญหาในการต่ออาย ุRepair License แต่อยา่งใด 

 นายทรงพล พรหมลิภณกลุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีความคิดเห็น ดงันี*  

- เห็นควรให้บริษทัเร่งพฒันาในเรื
องของ E-commerce เนื
องจากปัจจุบนัการทาํธุรกิจผ่านระบบ E-
commerce มีการพฒันาอยา่งต่อเนื
อง และขอใหก้ารบินไทยและนกแอร์ร่วมมือกนัพฒันาในเรื
อง
ดงักล่าว 

  ประธานขอใหน้าํขอ้เสนอแนะไปพจิารณา 
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 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- แนะนําให้บริษทัใช้ QR Code เพื
อความสะดวกของผูถ้ือหุ้น ในการเขา้ถึงขอ้มูลและเปิดอ่าน
รายงานตา่งๆ ผ่านเครื
องมืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยอาจพิจารณาเพิ
ม QR Code ไวด้า้นหลงัหนงัสือเชิญ
ประชุม เพื
ออ่านรายงานประจาํปี และ/หรือ ดา้นหลงัปก CD เป็นตน้ ทั*งนี*  เป็นการช่วยประหยดั
รายจ่ายในการสั
งพิมพเ์อกสารรวมถึงรายงานตา่งๆดว้ย 

- พิจารณาเกณฑ์การปรับสถานะสมาชิกนกแฟนคลบัเป็นนกสไมลพ์ลสัให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ
งขึ*น 

 ประธานขอใหฝ่้ายจดัการรับขอ้เสนอแนะไวเ้พื
อพิจารณาต่อไป 

 นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- การสร้างสนามบินเอกชนมีความคุม้ค่าเพียงใดต่อการลงทุน และเป็นไปไดห้รือไม่ที
บริษทัจะทาํ
สนามบินเองเพื
อสร้างรายไดเ้พิ
มเติม 

 ประธานแจง้วา่การดาํเนินการในเรื
องดงักล่าวจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงจึงขอใหฝ่้ายจดัการรับขอ้เสนอแนะไป
ศึกษาเพิ
มเติม 

 นายศกัดิG ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามและความเห็น ดงันี*  

- ขอสอบถามวา่ผลการดาํเนินงานของไตรมาสที
 1/2561 มีผลกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 ประธานชี*แจงวา่ยงัไม่สามารถแจง้ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1/2561 ได ้

 นายศกัดิG ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองมีขอ้ซกัถามเพิ
มเติม ดงันี*  

- ปัญหาของเที
ยวบินที
เดินทางไปจงัหวดัอุดรธานีล่าชา้ มีสาเหตุเกิดจากอะไร 

 ประธานมอบหมายให ้นายปิยะ ยอดมณี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 

  นายปิยะ ยอดมณี แจง้วา่เหตุการณ์เที
ยวบินล่าชา้ของจงัหวดัอุดรธานีที
เกิดขึ*นนั*น สาเหตุเกิดจากเครื
องบิน
ขดัขอ้งและประกอบกบัปัญหาในการสื
อสารที
ไม่ชดัเจนทาํใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลื
อนและเป็นบทเรียนที
ฝ่ายจดัการจะตอ้ง
ปรับปรุงเปลี
ยนแปลงในหลายๆ เรื
องใหม้ีความเหมาะสมยิ
งขึ*นต่อไป 

  ประธานไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ ปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนหลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการ
ประชุมใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาในวนัประชุม เนื
องจากภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุ้นเสร็จสิ*นลง บริษทัตอ้งดาํเนินการจดัทาํรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นและเปิดเผยต่อผูถ้ือหุ้นผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื
อให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณา รับทราบและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและแกไ้ขเพิ
มเติมรายงานการประชุมได ้ดงันั*นในการประชุมผู ้
ถือหุน้ครั* งถดัไป บริษทัจะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาต่อไป จึงขอแจง้ใหที้
ประชุมผูถื้อ
หุน้รับทราบล่วงหนา้  
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หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ
มเติม ไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือเสนอเรื
องอื
นใหที้
ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นที
สละเวลา
เขา้ร่วมประชุม พร้อมทั*งเสนอความคิดเห็น ขอ้ซกัถาม กาํลงัใจ คาํติชมที
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ
 งบริษทัจะนาํไปปรับปรุง
ต่อไป   และความปรารถนาดีของผูถื้อหุน้ที
อยากเห็นบริษทัมีผลการดาํเนินงานที
ดีขึ*น ขอขอบคุณผูถ้ือหุน้มา ณ โอกาสนี*  และ
ขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

ปิดประชุมเวลา 12:03 น. 

 

 

    ลงชื
อ       -  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  -         

      (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 

       ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

        ลงชื
อ       - นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร -   

      (นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร) 

      ผูบ้นัทึกการประชุม/เลขานุการบริษทั 


