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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัพธุที่ 20 กนัยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เร่ิมการประชุม 

นายพาที สารสิน รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) เนื่องจาก

ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ ประธานได้ขอให้นางสาวเบญจพร พทุธินนัทน์ ท า

หน้าที่ผู้ด าเนินรายการการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 (“ผู้ด าเนินรายการ”) ผู้ด าเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนทนุและหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 1,406,250,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,135,999,882 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

ผู้ด าเนินรายการแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 บริษัทม ี     

ทนุช าระแล้วจ านวน 1,135,999,882 บาท โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 9,208 ราย ซึง่ในการ

ประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 67 ราย และด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชมุแทน

จ านวน 54 ราย รวมกนัทัง้สิน้เป็นจ านวน 121 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมดเป็นจ านวน 745,519,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

65.6267 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่จ าหนา่ยได้ของบริษัท ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายพาที  สารสนิ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการก ากบัดแูล 

กิจการที่ดี 

2) นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ กรรมการ 

3) นางอษุณีย์  แสงสงิแก้ว กรรมการ 

4) นายธีรพล  โชติชนาภิบาล กรรมการ 

5) นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ กรรมการ 

6) นายวิสฐิ  ตนัติสนุทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูล

  กิจการท่ีดี 

7) นายอภิชาติ  จีระพนัธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และกรรมการตรวจสอบ 

8) นางศภุจี  สธุรรมพนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 



2 
 

9) นางจิราพร  เชมนะสริิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1) นายสมหมาย  ภาษี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

2) นายรัฐพล  ภกัดีภมูิ กรรมการ 

3) นายโชติศกัดิ์  อาสภวิริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่งและกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายปิยะ   ยอดมณี                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2) นายนรหชั  พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบตัิการ 

3) นายยอดชาย สทุธิธนกลู                ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ 

4) นายไบรอนั เลสล ีเจฟฟรี ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม  

1) นายเลก็  สขิรวิทย  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

2) นางรัชดา  เกลยีวปฏินนท์  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

3) นายชรินทร์  สจัจญาณ  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

4) นางสาวเบญจพร  พทุธินนัทน์  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

5) นางสาวธนพร  รัตนพิเชฐกลุ  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

โดยมีนายทองทศ แพงลาด ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และนายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้แทนจาก

ชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้นีด้้วย 

พร้อมกนันี ้ เพื่อให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปโดยถกูต้องและโปร่งใส ผู้ด าเนินรายการจึงเสนอขอให้ 

ผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรท าหน้าที่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนที่จดุนบัคะแนน ดงันี ้ 

1) นายทินกฤต นพกรณฐั  ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ  

2) นางสาวปภคัพิน สงวนโอษฐ  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

ประธานมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการ

ลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ด าเนินรายการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น

ในทกุวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท  
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2.   การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีบตัรลงคะแนนอยู่นัน้ ลงคะแนนเสียง

เฉพาะในกรณีไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

เทา่นัน้ และจะนบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง และน ามาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด 

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันัน้สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

3.  เมื่อผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ชบูตัรลงคะแนน

ของทา่นและสง่บตัรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อสรุปผลคะแนน และประธานจะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการนบัคะแนนและการลงมติของ

วาระนัน้เป็นล าดบัตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ที่

ประชมุด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง  

4. ในทกุวาระ หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานอนญุาต
แล้ว ขอให้แถลงวา่ เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมช่ือ-สกลุก่อนถามหรือแสดงความคิดเห็น 

5. ในการเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชบั เพื่อให้การประชุมมี
ประสทิธิภาพและไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการตามท่ีเหมาะสม 

ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี ้ประกอบด้วย ชุดหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีส าเนารายงานการ
ประชมุครัง้ก่อน แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสอืมอบฉนัทะ ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลดและเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่เอกสารทัง้หมดได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ลว่งหน้าแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไว้อีกช่องทางหนึง่ด้วย 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ไมม่ีเร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่
ประชมุไปเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ทีจ่ดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง กลา่วต้อนรับนางอษุณีย์ แสงสงิแก้ว  
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นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความเห็นให้แก้ไขปรับปรุงรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยให้มีการลงช่ือผู้จดัท ารายงานการประชมุด้วย  

ประธานรับข้อเสนอแนะดงักลา่ว  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น หรือสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 745,902,036 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวม ผู้ถือ หุ้นจ านวน 145 
ราย 

745,902,036 - 

 

 หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 114,000,118 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดย
การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น 

ประธานขอให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ภายหลงัจากที่บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่ (R i g h t s 

O f f e r i n g )  ควบคูก่บัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (N O K - W 1) 

(“ใบส าคัญแสดงสทิธิ”) ตามทีท่ี่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิแล้วนัน้ บริษัทยงัคงเหลอืหุ้นท่ียงัไมไ่ด้

ออกจ าหนา่ยอยู ่จ านวน 114,000,118 หุ้น หลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นเดมิได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้
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ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่ (Rights Offering) แล้ว โดยยงัมีหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้

อนมุตัิจ านวน 156,250,000 หุ้น (ทัง้นี ้ ภายหลงัจากทีม่ีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ครัง้ที่ 1 (N O K - W 1) ควบคูก่บัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

(Rights Offering) ในครัง้ที่แล้ว พบวา่บริษัทจะมีหุ้นสว่นเกินทีย่งัคงเหลอืเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (N O K - W 1) อยูอ่ีกจ านวน 2 8 , 5 0 0 , 0 4 8 หุ้น ของจ านวนทัง้หมด  

156,250,000 หุ้น)  

ดงันัน้ เพื่อปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,406,250,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทที่

คงเหลือจากที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิจ านวน 114,000,118 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,292,249,882  บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง

ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพนัแปด

ร้อยแปดสบิสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,292,249,882 หุ้น   (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง

ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพนัแปด

ร้อยแปดสบิสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (-หนึง่บาทถ้วน-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 1,292,249,882 หุ้น   (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง

ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพนัแปด

ร้อยแปดสบิสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -0-  หุ้น (-)” 

 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิให้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทตามหนงัสือ

รับรองของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของ

บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไข
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เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมทุก

ประการ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงมีหุ้นเพิ่มทนุซึ่งบริษัทได้

เสนอขายคราวที่ผ่านมาในราคา 2.40 บาท เหลือเป็นจ านวน 114,000,118 หุ้น และต้องการทราบว่าผู้ ใดที่ไม่ได้ซือ้หุ้น

เพิ่มทนุดงักลา่ว  

ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน บริษัท

จึงไม่อาจระบไุด้ชดัเจนถึงสาเหตขุองการที่มีหุ้นเพิ่มทนุเหลือในจ านวนดงักลา่ว 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามเพิ่มเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั ประธานจึงเสนอ

ให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 114,000,118 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,406,250,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท

จ านวน 114,000,118 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้

เสนอข้างต้นทกุประการ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 114,000,118 บาท จาก

ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท 

โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 114,000,118 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 769,013,095 99.9986  

ไม่เห็นด้วย 10,721  0.0013  

งดออกเสียง 0  0.0000  

บตัรเสีย 0  0.0000  

รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 155 ราย 769,023,816  100.0000 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 4 ประธานได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ระเบียบวาระท่ี 4 และ 5 ที่จะน าเสนอเพื่อขอ

อนมุตัิในท่ีประชมุครัง้นี ้เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องและเป็นเง่ือนไขของกนัและกนั ดงันัน้ หากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ตามระเบียบวาระท่ี 

4 และ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมนี ้ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมตัิโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านัน้ได้ถูก

ยกเลกิ และจะไมม่ีการน าเสนอระเบียบวาระอื่นดงักลา่วเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีความเข้าใจ

ข้อมลูเบือ้งต้นและชีแ้จงภาพรวมของการเพิ่มทนุในครัง้นีก้่อนที่จะพิจารณาวาระดงักลา่วต่อไป ประธานได้มอบหมายให้

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อธิบายข้อมลูเบือ้งต้นและชีแ้จงภาพรวมของการเพิ่มทนุในครัง้นี ้

นายปิยะ ยอดมณี ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ภายหลงัจากที่บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) ควบคู่กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ตามที่ที่

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ได้อนุมัติแล้วนัน้ บริษัทได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 

1,227,129,845.45 บาท และบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทนุกบัแผนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้านการด าเนินงาน

และด้านเงินทนุ 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจการเพื่อการด าเนินงาน เช่น 

เงินทนุหมนุเวียน การปรับปรุงฝงูบิน รองรับการขยายตวัของเส้นทางการบินท่ีเพิ่มขึน้ไปยงัประเทศจีน บริษัทจึงเล็งเห็นถึง

ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทนุเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,700,000,000 บาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้าน

การด าเนินงานและด้านเงินทนุ  

นอกจากนี ้เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือ

หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและ

หน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ฉบบัลง

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการ

ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและ

อตัราการใช้สทิธิดงักลา่วด้วย 

โดยนายปิยะ ยอดมณี ได้มอบหมายให้นางรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา 

เอเซีย พลสั จ ากดั เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดรูปแบบการเพิ่มทนุให้ที่ประชมุรับทราบ โดยมีสรุปสาระส าคญั ดงันี  ้
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การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหุ้นเพิ่มทุนทัง้หมด  1,207,000,000 หุ้น 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
20 กันยายน 2560 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
28 กันยายน 2560 (Record Date)  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้น 
16 – 20 ตุลาคม 2560 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
6 พฤศจิกายน 2560 หุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์/1 
 

 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่มี

อตัราการใช้สทิธิเทา่ใด และวนัสดุท้ายที่สามารถใช้สทิธิแปลงสภาพได้คือเมื่อใด 

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่า เดิมใบส าคญัแสดงสิทธิมีอตัราการใช้สิทธิ 1 

หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น อยา่งไรก็ดี เมื่อมีการปรับสทิธิ จะต้องมีการค านวณอตัรา

หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (Rights Offering) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ NOK-W1 

/1 
ระยะเวลาการเข้าจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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การใช้สิทธิอีกครัง้ภายหลงัที่หุ้นขึน้เคร่ืองหมาย XR โดย ณ ตอนนีย้งัไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากยงัไม่ทราบราคา

ตลาดในวนัดงักลา่ว และเนื่องจากราคาหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีต้ ่ากวา่ราคาตลาดมาก ดงันัน้ การปรับสทิธินา่จะท าให้ผู้ ถือ

หุ้นท่ีถือ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ มีสทิธิจองซือ้หุ้นได้มากกวา่ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิต ่ากว่า 5 บาท 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้แทนจากชมรมผู้ ถือหุ้นไทย สอบถามดงันี ้

1. การตัง้ราคาหุ้นเพิ่มทนุที่ 1.50 บาท มาจากสมมติฐานใด รวมถึงทราบข่าวมาว่า บริษัทจะมีการ

เพิ่มทนุอีก จึงอยากทราบวา่ราคาของหุ้นเพิ่มทนุในคราวหน้าจะลดลงต ่ากวา่ 1 บาทหรือไม ่

2. หากบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (“การบินไทย”) สละสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

บริษัทอาจจะกลายเป็นบริษัทมหาชนท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้การบินไทยซึง่มีกระทรวงการคลงัถือหุ้นอยู ่สิง่

เหลา่นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ใดกบับริษัท  

3. หากมีผู้ ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะถูกขับเคลื่อนและ

เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

4. ทราบข่าวมาว่า ส าหรับหุ้นเพิ่มทนุราคา 1.50 บาท ในครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นรายใหม่เตรียมจองซือ้หุ้น

เพิ่มทนุดงักลา่วที่เหลอืจากการใช้สทิธิทัง้หมดใช่หรือไม ่

ประธานได้ขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามข้างต้น 

นายปิยะ ยอดมณี ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ฝ่ายบริหารของบริษัทต้องการท่ีจะปรับปรุงและเปลีย่นแปลงให้

บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้ และจะพยายามน าเงินทนุที่ได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปด าเนินการให้ดีที่สดุเพื่อไม่ให้

ต้องมีการเพิ่มทนุอนัเป็นการรบกวนผู้ ถือหุ้นอีก 

นางรัชดา เกลยีวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน กลา่วเสริมในเร่ืองราคาหุ้นเพิ่มทนุว่า ส าหรับราคาหุ้น

เพิ่มทนุซึง่ก าหนดไว้ที่ 1.50 บาทนัน้ เป็นราคาที่ได้มีการพิจารณาแล้ววา่นา่จะจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นมาร่วมสนบัสนนุการจองซือ้

หุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้หุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม จึงไม่มีการเกิดผล

กระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) และบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในราคาใดก็ได้ 

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ชีแ้จงว่า ตนตัง้ใจจะจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกว่า

สทิธิ และทราบวา่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีเ้ช่นกนั และมีความเห็นว่าการที่คณุอษุณีย์ 

แสงสิงแก้ว มีสว่นร่วมในบริษัทจะสง่ผลให้บริษัทดีขึน้ พร้อมทัง้แสดงความยินดีที่เที่ยวบินของบริษัทเพิ่มขึน้ ซึ่งมัน่ใจว่า

บริษัทจะไปได้ดี  

นายชิด แพรไพศาล ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ้

1. หากผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะเกิดผลอยา่งไร และบริษัทมีแนวทางรองรับอยา่งไร 

2. เหตใุดเงินทนุท่ีบริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุครัง้ที่แล้วจึงไมเ่พียงพอ 

ประธานได้ขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามข้างต้น 
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นายปิยะ ยอดมณี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้ว บริษัทตัง้ใจจะเพิ่มทนุ

เพื่อให้ได้มาซึง่เงินทนุเพิ่มเติมจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 2,200 ล้านบาท แตเ่นื่องจากบริษัทได้รับเงินทนุไม่เต็มจ านวนตามที่

ต้องการ จึงท าให้แผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ลา่ช้าไปกว่าก าหนด โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ก็จะ

ส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ ล่าช้ามากยิ่งขึน้ และจะไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ ถือหุ้ นที่ต้องการเห็นความ

เปลีย่นแปลงของบริษัท 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ตามงบแสดงฐานะการเงินลา่สดุ

ของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีอตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่าใด และหาก

เพิ่มทนุส าเร็จแล้ว จะท าให้อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เหลอืเทา่ใด 

ประธานได้ขอให้นายไบรอนั เลสลี ่เจฟฟร่ี ตอบค าถามข้างต้น 

นายไบรอนั เลสลี ่เจฟฟร่ี ชีแ้จงวา่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีอตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(Debt to Equity Ratio) อยูท่ี่ -40.13 ส าหรับงบการเงินรวม และ 3.16 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

นางนลนิี งามเศรษฐมาศ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ จากงบแสดงฐานะการเงินดงักลา่ว อตัราหนีส้ิน

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทนัน้ บริษัทไมม่ีหนีส้นิอื่น อย่างไรก็ดีเคร่ืองบินของบริษัททัง้หมดมา

จากการเช่าด าเนินงาน ซึง่บริษัทมีการวางเงินค า้ประกนัให้แก่สถาบนัการเงินที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีการให้เช่าช่วงเคร่ืองบิน

บางล า 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมและเสนอแนะดงันี ้

1. ในการประชมุครัง้ตอ่ไป หากมีการเพิ่มทนุหรือลดทนุ บริษัทควรแสดงอตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้น (Debt to Equity Ratio) บนหน้าจอน าเสนอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา เนื่องจากโดยทัว่ไป

แล้ว การเพิ่มทนุเป็นไปเพื่อลดอตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)  

2. จากการที่บริษัทชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทไม่มีหนีส้ินอื่น จึงมีค าถามว่า สาเหตใุดบริษัทจึงเพิ่มทุน  

ในเมื่อบริษัทยงัมีความสามารถ (Capability) ที่จะกู้ยืมเงินอีก ทัง้นี ้เนื่องจากการเพิ่มทนุจะท าให้

มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (Earnings/ Shares) ของบริษัท ในสว่นของอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น 

(Price to Earnings Ratio; P/E Ratio) แม้วา่การเพิ่มทนุนัน้ไมม่ีต้นทนุ เนื่องจากไม่มีดอกเบีย้ อนั

เป็นผลดีตอ่บริษัทก็ตาม 

3. ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีขาดทนุสะสมทัง้หมดเทา่ใด ทัง้นี ้เนื่องจากเห็นวา่เป็นสิง่ที่ควร

ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิ 

นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2560 ไตรมาสที่ 2 ที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามงบการเงินรวมมีขาดทนุเกินทนุ

ประมาณ 152 ล้านบาท และตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้าน

บาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ประมาณ 1,092 ล้านบาท 
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นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กลา่วว่า อยากเห็นเอกชนที่ประกอบธุรกิจ

แล้วมีผลก าไรเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และสอบถามว่า บริษัทแน่ใจหรือไม่ว่าการเพิ่มทนุในครัง้นี  ้จ านวนประมาณ 1,200 

ล้านบาท จะเพียงพอ เนื่องจากบริษัทยงัขาดทนุ 3,000 กวา่ล้านบาท และเหตใุดที่ปรึกษาทางการเงินจึงชีแ้จงว่าราคาหุ้น

เพิ่มทนุ 1.50 บาทเป็นราคาสมควร ในเมื่อบริษัทขาดทนุเป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ยงัได้แสดงความเห็นว่า การเพิ่มทนุ

ในราคานีเ้ป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเก็งก าไรและจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจองซือ้หุ้นเกินสิทธิ (Oversubscribe) ดงันัน้ 

จึงไมเ่ห็นด้วยกบัการเพิ่มทนุครัง้นี ้และเช่ือวา่การเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะไมส่ามารถช่วยให้บริษัทฟืน้กลบัมา 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้มีการชีแ้จงในประเด็นที่ว่าเหตใุดจึงมีหุ้น

เพิ่มทนุซึง่เสนอขายในราคา 2.40 บาท เหลอืเป็นจ านวนถึง 114,000,118 หุ้น และสอบถามเพิ่มเติมดงันี ้

1. ทราบข่าวมาว่า ในการเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นของบริษัท โดยมีการกว้านซือ้

หุ้นของบริษัท ท าให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มมากขึน้ จึงขอให้คณะกรรมการของบริษัทตรวจสอบ

เร่ืองดงักลา่ว เนื่องจากหากมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นของบริษัทจะสง่ผลต่อบริษัท  

2. การบินไทยซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่จะจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีห้รือไม่  

ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นีเ้ป็นการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ซึ่งหมายถึง จะมีเพียง

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่สามารถจองซือ้หุ้นดงักลา่วได้ ดงันัน้ จึงไม่มีชาวต่างชาติกว้านซือ้และจะเข้ามาจองซือ้หุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นได้

สอบถาม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้แทนจากชมรมผู้ ถือหุ้นไทย แสดงความเห็นว่า บริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าใน

อนาคตวา่จะมีการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทโดยต่างชาติหรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมว่า บรรทดัฐานของการก าหนดราคาหุ้น

เพิ่มทนุตามที่บริษัทได้ชีแ้จงนัน้คืออะไร เหตใุดจึงก าหนดราคาต ่า เป็นไปเพื่อเอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใดหรือไม ่ 

นายเล็ก สิขรวิทย ที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการก าหนดราคาหุ้นเพิ่มทนุเป็น 1.50 

บาทว่า ในการเพิ่มทนุครัง้ที่แล้ว บริษัทก าหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนอยู่ที่ 2.40 บาท โดยมีที่มาจากการมีส่วนลด (Discount) 

จากราคาตลาดที่ร้อยละ 68 ในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ขณะที่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประชุมร่วมกนัและก าหนดราคาหุ้นเพิ่ม

ทุนนัน้ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4.70 บาท ดงันัน้ราคา 1.50 บาทดงักล่าวจึงเป็นราคาที่มีส่วนลด 

(Discount) เช่นเดียวกบัครัง้แรก บริษัทไมไ่ด้มีความตัง้ใจอื่นใดในการก าหนดราคาลกัษณะข้างต้นนอกเหนือจากต้องการ

เอือ้ความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้สว่นลดราคาในอตัราร้อยละ 68 เทา่กบัคราวที่แล้ว  

นายด้วง สารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

1. เมื่อเทียบกับราคาหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.40 บาท รวมถึงเมื่อเทียบกับราคาหุ้นเมื่อ

บริษัทมีการออกเสนอขายหุ้นครัง้แรกแก่ประชาชน (Initial Public Offering; IPO) พบว่าราคาหุ้น

เพิ่มทุนในครัง้นีถู้กลดลงมามาก ซึ่งส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นหลายท่านประสบภาวะขาดทุน จึงต้องการ

ทราบสาเหตขุองการลดราคาดงักลา่ว 
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2. การก าหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็น 1.50 บาท จะท าให้บริษัทได้รับเงินทุนเพียงพอใช่หรือไม่ ทัง้นี ้

เนื่องจากไมต้่องการให้บริษัทมีการเพิ่มทนุอีก 

3. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมจ่องซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสงู (Dilution Effect) 

ดงันัน้ การก าหนดราคาหุ้นเพิ่มทนุเป็น 1.50 บาท ถือวา่เป็นการบงัคบัขายในตลาดหรือไม่ 

4. การประกาศราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิควรมีขึน้หลงัทราบผลของการเพิ่มทนุหรือไม ่

เนื่องจากหากประกาศราคาการใช้สิทธิดงักล่าวภายหลงัจากหุ้นของบริษัทขึน้เคร่ืองหมาย XR 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) มากเกินไป หากผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิจองซือ้หุ้น

เพิ่มทนุในครัง้นีไ้มค่รบจ านวน  

ประธานได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินตอบค าถามข้างต้น 

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่า การปรับสิทธิจะมีผลใช้บงัคบัเมื่อใดนัน้เป็น

เง่ือนไขตามข้อก าหนดสทิธิซึง่ได้ก าหนดไว้แล้ว โดยตามหลกัเกณฑ์ จะต้องให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) 

ก่อน ซึ่งต้องรอให้ถึงวนัที่หุ้นของบริษัทขึน้เคร่ืองหมาย XR การปรับสิทธิจึงจะมีผลใช้บงัคบัและสามารถค านวณได้ใน

ขณะนัน้  

นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะน าเงินทุนที่ได้จาก

การเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปด าเนินการใด เหตใุดจึงต้องการเงินทนุเพิ่มเพียง 1,200 กวา่ล้านบาท ในเมื่อบริษัทยงัคงขาดทนุเป็น

จ านวนกวา่ 3,000 ล้านบาท  

ประธานได้ขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามข้างต้น 

นายปิยะ ยอดมณี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครัง้นี จ้ะน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงฝูงบิน ทัง้อากาศยานขาเข้าและขาออก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุในการปฏิบตัิการและสอดคล้องกับ

เป้าหมายตลาดของบริษัทท่ีก าลงัจะเปลีย่นแปลงไป กลา่วคือ บริษัทจะเพิ่มเที่ยวบินตา่งประเทศมากขึน้ ซึง่มีระยะทางไกล

ขึน้ นอกจากนัน้ เงินทนุที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานในสว่นอื่นๆ ทัง้นี ้เพื่อที่จะลดต้นทนุในหลายๆ จุด 

บริษัทอาจจะต้องด าเนินการลงทนุก่อน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากที่สดุและท าให้มีต้นทนุบริหารที่สามารถแขง่ขนัได้ 

นายกฤตเตโช สริิภสัสร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ดงันี ้

1. เข้าใจว่าบริษัทก าลงัยื่นขอใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศจากส านกังานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization; ICAO) จึงสงสยัวา่ บริษัทจะด าเนินการขยายฝงูบิน

ไปตา่งประเทศตามแผนการใช้เงินของบริษัทได้อยา่งไร 

2. จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2 พบว่าสาเหตหุลกัของการขาดทนุคือ ราคา

น า้มนัท่ีสงูขึน้ตอ่ผู้ โดยสารแตล่ะคน จึงต้องการให้ผู้บริหารอธิบายแนวทางป้องกนัความเสี่ยงของ

ราคาน า้มนัทีเ่พิ่มขึน้อนัมีผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัท 
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3. จากที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้ที่ผ่านมา บริษัทได้ชีแ้จงว่า อัตราการใช้

ประโยชน์จากอากาศยาน (Aircraft Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณ 8 ชั่วโมง โดยบริษัทจะ

พยายามเพิ่มจ านวนชัว่โมงให้มากขึน้ และคาดว่าประมาณเดือนมิถนุายนจะสามารถเพิ่มได้เป็น 

10 ชัว่โมง จึงต้องการทราบว่า ปัจจุบนั อตัราการใช้ประโยชน์ (Aircraft Utilization Rate) ของ

อากาศยานยูท่ี่ประมาณก่ีชัว่โมง 

4. จากที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ผ่านมา บริษัทได้ชีแ้จงว่า ปัญหาเก่ียวกับ

นกับินท่ีเกิดขึน้นัน้สว่นใหญ่มีสาเหตมุาจากการจ้างนกับินตา่งประเทศ และคาดวา่ประมาณเดือน

มิถุนายน จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องการทราบสถานการณ์ล่าสุดของปัญหา

ดงักลา่ว 

นายปิยะ ยอดมณี ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในเร่ืองของการขอใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ แม้ปัจจบุนั

ประเทศไทยได้รับผลการประเมินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation 

Organization; ICAO) ในด้านความปลอดภยัต า่กวา่มาตรฐาน (Red Flag) อยา่งไรก็ตามมาตรฐานดงักลา่วไมไ่ด้ใช้บงัคบั

กบัการบินไปยงัประเทศปลายทางทกุประเทศ โดยในบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทยงัสามารถท าการ

บินเข้าไปได้ ซึง่เป็นเส้นทางหลกัที่ยงัมีการขยายตวัคอ่นข้างมาก ส าหรับราคาน า้มนันัน้ ไม่ทราบชดัเจนว่าเหตใุดน า้มนัจึง

มีราคาสงูขึน้ เนื่องจากราคาตอ่หนว่ยยงัเทา่เดิม  

ในปัจจบุนับริษัทก าลงัพยายามเพิ่มชัว่โมงการบินหรืออตัราการใช้ประโยชน์ของอากาศยาน (Aircraft 

Utilization Rate) อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ายงัไม่สามารถเพิ่มได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากบริษัทยงัมีอากาศยานอยู่

จ านวนมาก และบางล าจะต้องมีการซ่อมบ ารุง สว่นในเร่ืองของนกับินนัน้ สญัญาจ้างนกับินต่างชาติได้สิน้สดุลงเป็นสว่น

ใหญ่แล้ว โดยมีสญัญาบางฉบับที่ยงัมีผลใช้บังคบัอยู่ เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องจ้างนักบินต่างชาติเพื่อขับขี่

อากาศยานประเภทใบพดั ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายในสว่นของนกับินท่ีสงูก็จะลดลงในปีนี ้และบริษัทมีนกับินเพียงพอ 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง เสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นยงัไมเ่ห็นด้วยกบัการท่ีที่ปรึกษาทางการเงินชีแ้จงเก่ียวกบัราคาหุ้นเพิ่มทนุที่ก าหนดโดยมี

ราคาสว่นลด (Discount) จากราคาตลาด และเห็นวา่เป็นการเปิดโอกาสให้กบัคนท่ีรู้ข้อมลูภายใน

ของบริษัทขายหุ้นก่อน และส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย ดังนัน้ ในอนาคต จึงต้องการให้

บริษัทพิจารณาก าหนดราคาหุ้นจากข้อมลูพืน้ฐาน ของบริษัท  

2. เห็นวา่บริษัทควรเปิดโอกาสให้นกัลงทนุที่มีเงินทนุและมีศกัยภาพเข้ามาร่วมบริหารงานในบริษัท

เพื่อให้การบริหารเกิดก าไร 

3. บริษัทควรแสดงข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณา

อนมุตัิการเพิ่มทนุ 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามและเสนอแนะดงันี ้
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1. ในการลดทนุจดทะเบียนเพื่อท าการเพิ่มทนุ เหตใุดบริษัทจึงไมต่ดัหุ้นที่บริษัทออกมารองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่จ านวนประมาณ 28 ล้านหุ้นทิง้ไปดงัเช่นหุ้นที่เหลือจาก

การเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

จ านวนประมาณ 114 ล้านหุ้น และตามกฎหมาย หุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิกับหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  เป็นกรณีเดียวกัน

หรือไม ่ 

2. บริษัทมีนโยบายเปลีย่นแปลงอะไรหรือไมเ่พื่อท่ีจะขจดัปัญหาการขาดทนุของบริษัท เนื่องจากเช่ือ

วา่หากบริษัทยงัขาดทนุตอ่ไป จะท าให้ต้องมีการเพิ่มทนุอยูเ่ร่ือยไป ทัง้นี ้เห็นว่าบริษัทควรก าหนด

ราคาหุ้นเพิ่มทนุในราคาสงูๆ และควรอธิบายแผนการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของบริษัทให้

ชดัเจน 

ประธานได้ขอให้นายชรินทร์ สจัจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบค าถามข้างต้น 

นายชรินทร์ สจัจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการเพิ่มทุนครัง้ที่แล้ว หุ้นที่บริษัท

ออกและเสนอขายแบง่ได้เป็นสองสว่นด้วยกนั คือ หุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวน

หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใน

การเพิ่มทนุครัง้นี ้หากยงัคงมีหุ้นเหลอืภายหลงัจากการเสนอขายในครัง้ก่อน ตามกฎหมายจะต้องด าเนินการตดัหุ้นเฉพาะ

หุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่

เหลอืทิง้ไป โดยไม่จ าเป็นต้องตดัหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และเนื่องจากการเพิ่มทนุใน

ครัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดราคาหุ้นเพิ่มทนุคอ่นข้างต า่ จึงต้องออกหุ้นเพิ่มเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว โดยการออกหุ้นเพื่อรองรับ

การปรับสทิธิดงักลา่วนัน้ สามารถกระท าได้สองวิธี คือ น าหุ้นสว่นเกินที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง

สทิธิครัง้ที่แล้วจ านวนประมาณ 28 ล้านหุ้น มาสมทบกบัหุ้นท่ีบริษัทออกใหมใ่นครัง้นีอ้ีกจ านวนประมาณ 71 ล้านหุ้น หรือ

ตดัหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่แล้วทัง้หมด และออกหุ้นใหม่ทัง้หมดเพื่อรองรับการ

ปรับสทิธิก็ได้ 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทไม่ควรขยายเส้นทางบินไป

ยงัตา่งประเทศ และควรปรับปรุงเส้นทางบินในประเทศให้ดีขึน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงเข้าสูก่ารลงมติในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ตอ่ไป 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยรายละเอียดที่ได้อธิบายแล้วก่อนหน้านี ้บริษัทมีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,207,000,000 หุ้น  

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่

ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเนื่องจากการ

เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้จ านวนไม่เกิน 

71,000,118 หุ้น ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมกบัสิง่ที่สง่มาด้วย 9 และ สิง่ที่สง่มาด้วย 10 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 2,499,249,882  บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน

สองแสนสี่หมื่นเก้าพนัแปดร้อย

แปดสบิสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,499,249,882  หุ้น   (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน

สองแสนสี่หมื่นเก้าพนัแปดร้อย

แปดสบิสองหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (-หนึง่บาทถ้วน-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 2,499,249,882  หุ้น   (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน

สองแสนสี่หมื่นเก้าพนัแปดร้อย

แปดสบิสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -0-  หุ้น (-)” 

 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิให้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทตามหนงัสือ

รับรองของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของ

บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมทุก

ประการ 
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หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามเพิ่มเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั ประธานจึงเสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน

จ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 1,207,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ  4. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ทกุประการ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท 

จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882  

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,207,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 771,081,654 99.5932 

ไมเ่ห็นด้วย 3,024,621 0.3906 

งดออกเสยีง 124,700 0.0161 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมผู้ถอืหุ้นจ านวน 235 ราย 774,230,975 100.0000 

 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกิน
จ านวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 

ประธานขอให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 และตาม

รายละเอียดที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายเบือ้งต้นไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุของบริษัท ไมเ่กินจ านวน 1,207,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัใหมจ่ากการเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทัง้นี ้บริษัทก าหนดสดัสว่นการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการจดัสรร

ทัง้สิน้ 1,135,999,882 หุ้ น) ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.50 บาท และก าหนดวันจองซือ้หุ้ น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัทส าหรับการเสนอขายดงักลา่วในช่วงวนัท่ี 16-20 ตลุาคม 2560 (รวม 5 

วนัท าการ) โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี ้ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือ

ผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 29 กนัยายน 2560 ทัง้นี ้ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุทกุประการ  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัใหมจ่ากการเพิ่มทนุ ในจ านวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-
W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เนื่องจากการเสนอขายหุ้ น
สามญัออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้รายการในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 73/2558 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม พร้อมกบัสิ่งที่สง่มาด้วย 9 และ สิ่งที่สง่มา

ด้วย 10 

นอกจากนี ้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษัท ตามหนงัสอืรับรองของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจ

ลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท ตามหนงัสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม 

และสง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคูส่ญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุทกุประการ 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามเพิ่มเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั ประธานจึงเสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตั ิการจดัสรรหุ้นสามญัใหม ่จากการเพิ ่มทนุจดทะเบียนของบริษ ัท ไม ่เกินจ านวน 

1,207,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 

(NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่

ได้เสนอข้างต้นทกุประการ 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ไม่

เกินจ านวน 1,207,000,000 หุ้น มลูค่าที ่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้

สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 771,082,264 99.6100 

ไมเ่ห็นด้วย 3,018,621 0.3899 

งดออกเสยีง 130,500 - 

บตัรเสยี 0 - 

รวมผู้ถอืหุ้นจ านวน 240 ราย 774,231,385 - 

 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินทนุที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทนุ

ในครัง้นี ้จะน าไปด าเนินการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึน้อยา่งไร โปรดชีแ้จงรายละเอียด 

ประธานขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามข้างต้น 

นายปิยะ ยอดมณี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี ้บริษัทจะมีเที่ยวบินในประเทศมากขึน้ อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากผู้โดยสารคนไทยนิยมเดินทางในช่วงเวลากลางวนั ดงันัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและลดต้นทนุบริษัทจะเพิ่ม

เที่ยวบินในเวลากลางคืนให้มากขึน้ โดยเจาะกลุม่ตลาดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้ถกูจ ากดัการบิน

โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) และบริษัทพยายามจะ

ยกเลิกสญัญาเช่าอากาศยานเก่าหลายล าก่อนก าหนด เพื่อให้เกิดอตัราการใช้ประโยชน์ของอากาศยานอย่างเต็มที่ โดย
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อากาศยานใหม่ของบริษัทจะมีอตัราการใช้ประโยชน์หรือชัว่โมงการบินที่ดีขึน้ด้วย นอกจากนัน้ บริษัทจะพฒันาการขาย

สนิค้าโดยการเพิ่มทางเลอืกให้แก่ผู้บริโภคมากขึน้ เพื่อให้เกิดรายได้ในสว่นนอกเหนือรายได้จากการบินให้มากขึน้ คาดว่า

แผนการด าเนินงานดงักลา่วข้างต้นจะท าให้ผลประกอบการบริษัทดีขึน้ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เหตใุดจึงไม่มีการเสนอขายใบส าคญัการแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

ใหมใ่นการเพิ่มทนุครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินทนุเพียงพอจากการเพิ่มทนุครัง้นีห้รือไม่ 

ประธานขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินตอบค าถามข้างต้น 

นายเลก็ สขิรวิทย ที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงวา่ การก าหนดจ านวนหุ้นเพิ่มทนุนัน้เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานของบริษัทท่ีต้องการจะใช้เงินทนุเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,700 ล้านบาท ดงันัน้ จึงไม่ได้มีการเสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธิควบคูก่บัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้และราคาหุ้นก็คอ่นข้างถกูอยูแ่ล้ว 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทสร้างความเช่ือถือของบริษัท 

โดยเฉพาะต่อผู้ โดยสารของสายการบินของบริษัท โดยบริษัทควรปรับปรุงการให้บริการต่างๆ เช่น การให้ข้อมลูเก่ียวกับ

การเดินทาง ล าดบัการขึน้อากาศยาน เป็นต้น 

ประธานรับค าเสนอแนะและขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ของบริษัทกบัฝ่ายบริหารของบริษัท ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

1. ตามที่บริษัทได้ชีแ้จงว่าจะมีการขยายเที่ยวบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึน้ และจาก

รายงานประจ าปีของบริษัท ระบวุา่ปัจจบุนับริษัทมีเที่ยวบินเช่าเหมาล าทีจ่ะเดินทางไปสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 20-30 จึงต้องการสอบถามว่าเที่ยวบินเหลา่นีท้ี่จะเพิ่มขึน้

เป็นเที่ยวบินปกติใช่หรือไม ่

2. การเก็บภาษีน า้มนัจากกรมสรรพสามิตเป็นการเก็บจากบริษัทสายการบินหรือจากผู้ โดยสาร ทัง้นี ้

เนื่องจากค าอธิบายงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ระบวุ่าสาเหตทุี่ต้นทนุน า้มนั

ของบริษัทเพิ่มขึน้เนื่องจากราคาน า้มนัที่เพิ่มขึน้และการจดัเก็บภาษีน า้มนัของกรมสรรพสามิต 

อย่างไรก็ดี จากค าอธิบายงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทอื่น ระบุว่าการจัดเก็บภาษีน า้มัน

ดงักลา่วเป็นการเก็บจากผู้โดยสาร มิใช่กบับริษัทสายการบิน  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการลดสวัสดิการหรือ

คา่ตอบแทนของกรรมการ และต้องการให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการใช้เงินทนุของบริษัท 

ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ค าถามดงักลา่วเป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงขอความ

กรุณาให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะกบัฝ่ายบริหารของบริษัท ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 
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นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้แทนจากชมรมผู้ ถือหุ้นไทย แสดงความเห็นวา่ ภายหลงัเพิ่มทนุส าเร็จ อาจจะท า

ให้บริษัทเปลีย่นสญัชาติ เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติในตลาดหลกัทรัพย์เข้ามาซือ้หุ้นของบริษัท 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  ไม่มีผู้ ถือหุ้น

สอบถามหรือเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชมุพิจารณา ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกลา่วปิด

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 

ปิดประชมุเวลา 11.10 น. 

  
 

ลงช่ือ  ____________________________________   

 (นายพาที สารสนิ) 
 ประธานในที่ประชมุ 

  

ลงช่ือ  ____________________________________   

 (นางสาวสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร) 

 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ/เลขานกุารบริษัท 

 


