
 

 1 / 18 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
 

เร่ิมการประชุม 

  นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) ประธานได้ขอให้
นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ที่ปรึกษากฎหมาย ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (“ผู้
ด าเนินรายการ”) 
 

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3. นางนลนิี งามเศรษฐมาศ  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
   กรรมการตรวจสอบ 

5. นายวิสฐิ ตนัติสนุทร   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นางจิราพร เชมนะสริิ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นางแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม OBE  กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8. นายชวลติ อตัถศาสตร์   กรรมการ 

9. นายวิวฒัน์  ปิยะวิโรจน์   กรรมการ 
 

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 

1. นายรัฐพล ภกัดีภมู ิ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายนรหชั  พลอยใหญ่  ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบตัิการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2) นายชยัรัตน์ แสงจนัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายสนบัสนนุ 

3) นางภาวิณี ชยาวฒุิกลุ  ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน 
 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1) พลเอกพรชยั กรานเลศิ  ที่ปรึกษาบริษัท และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) นายสรสทิธ์ิ  สนุทรเกศ  ที่ปรึกษาบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3) นายธีรพล โชติชนาภิบาล ที่ปรึกษาบริษัท 

4) นางสาวเยาวโรจน์  กลิน่บญุ ที่ปรึกษากฎหมาย  

5) นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย 

ทัง้นี ้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ท าหน้าที่ด าเนินรายการในการประชุมและ
ตรวจสอบการด าเนินการลงคะแนนเสยีงของบริษัทฯ วา่เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัทฯ ทัง้นีม้ี
ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 ท่าน คือ คณุองัคณา ชูดวง  ที่มาเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
พร้อมกนันีเ้พื่อให้การนบัคะแนนเสยีงเป็นไปโดยถกูต้องและโปร่งใส ผู้ด าเนินรายการ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
อาสาสมคัรท าหน้าที่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนที่จุดนบัคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ อาสาสมคัรท า
หน้าที่ ดงันี ้

1) คณุวิสฐิ  สนุทรชยัณรงค์   ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

2) คณุสทิธา  รัตนอารีย์กลุ    ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนีเ้ป็นเวลา 09.08 น. ปัจจุบนั บริษัท มีทุนช าระแล้วจ านวน 
2,271,999,796 บาท โดยมีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2561 
จ านวน 8,888 ราย ซึง่ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 93 ราย และด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคล
อื่นเข้าประชมุแทนจ านวน 81 ราย รวมกนัทัง้สิน้เป็นจ านวน 174 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมดเป็นจ านวน 1,702,426,595 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 74.9308 ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท แล้ว 

ประธานกลา่วต้อนรับและกลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้
และมอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

ผู้ ด าเนินรายการชีแ้จงหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของ  
ผู้ ถือหุ้นในทกุวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือ ที่ได้รับมอบฉนัทะมาซึง่เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อบงัคบัของบริษัท 

2. การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มีบตัรลงคะแนนอยูน่ัน้ ลงคะแนนเสยีงเฉพาะ
ในกรณี ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนที่ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงเทา่นัน้ โดยจะ
นบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ ดงันัน้สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นีก้ารลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนเสยีงลกัษณะดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นบตัรเสยี และมีผลให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. เมื่อผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว  ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ขอให้ชูบัตร
ลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพือ่ให้เจ้าหนา้ที่เก็บ เพื่อสรุปผลคะแนน และประธานฯ จะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการนบัคะแนนและ
การลงมติของวาระนัน้เป็นล าดบัตอ่ไป 

อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ  ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชมุ
ด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง  

4. ในทกุวาระ หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาต
แล้ว ขอให้แถลงวา่เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะพร้อม   ช่ือ - สกลุก่อน  

5. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้ เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมี
ประสทิธิภาพและไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการประชมุวนันี ้ประกอบด้วย ชดุหนงัสอืเชิญประชมุซึง่รวมถงึความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินต่อแผนการเพิ่มทนุของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ือง การประชุมผู้ ถื อหุ้น ค าชีแ้จง
วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม ขัน้ตอนการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  (แบบทัว่ไป) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะ
ที่ละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
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เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ซึง่เอกสารทัง้หมดได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ลว่งหน้าแล้ว รวมทัง้ ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อีกช่องทางหนึง่ด้วย 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1.  การลาออกของคณุปิยะ ยอดมณี  

 เมื่อคราวการประชมุคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน
มา ได้มีมติอนุมตัิตามความประสงค์ของคุณปิยะ ยอดมณี ที่จะลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
เนื่องจากคณุปิยะ ยอดมณี เห็นว่าบริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ ประกอบกบัขณะนี ้
บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้บริหารสายงานตา่งๆ ครบทกุต าแหนง่แล้วจึงได้ตดัสนิใจลาออก  

  ในปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้คณุประเวช องอาจสทิธิกุล กรรมการบริษัท ด ารงต าแหนง่
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคณุ 
ปิยะ ยอดมณี ตอ่ไป  

2.  การลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัทของคณุธีรพล โชติชนาภิบาล  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 คณุธีรพล โชติชนาภิบาล 
ซึง่เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แล้ว  จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย  ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณุวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนคุณธีรพล โชติ
ชนาภิบาล  

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณุธีรพล โชติชนาภิบาล เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ  และเป็นกรรมการ
บริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหนึง่ คณะกรรมการเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
ได้แตง่ตัง้คณุธีรพล โชติชนาภิบาล เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 

3.  การลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท ของคณุอษุณีย์ แสงสงิแก้ว 

  เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 คณุอษุณีย์ แสงสงิแก้ว กรรมการผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ได้ยื่นหนงัสอืลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายจุากการเป็นผู้บริหารของบริษัท 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทนคณุอษุณีย์ แสงสิง
แก้ว ตอ่ไป  
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วาระที่ 2  อนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด และการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนมุตัิวงเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั 
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จ านวน 490 ล้านบาท และขออนมุตัิการเข้าลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั โดย 
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั จะน าเงินท่ีกู้ยืมจากบริษัทฯ เข้าลงทนุเพิ่มเติมโดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุในบริษัท สายการบิน นกสกู๊ต จ ากดั 
ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาร่วมทนุระหวา่ง บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) Scoot Pte. Ltd. บริษัท นกมัง่คัง่ 
จ ากดั และบริษัท เพื่อนน า้มิตร จ ากดั ที่บริษัทฯ ได้ลงนามไว้  

การด าเนินการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มา
หรือ  จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มาจ าหน่ายไป”) โดยมี
มลูคา่การลงทนุทัง้หมดเทา่กบั 490 ล้านบาท ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 มีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนเทา่กบั
ร้อยละ 7.88 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูตามที่ก าหนดในประกาศได้มาจ าหน่ายไปดงักลา่ว อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ขอชีแ้จงข้อมลูโดยสรุป กรณีที่บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั มีการลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ดงันี  ้

1.  วัน/ เดือน/ ปีที่ท ารายการ 

 ขึน้อยูก่บัการเรียกช าระเพิ่มทนุของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 

2. เงื่อนไขการช าระเงนิและแหล่งที่มาของเงนิทุน 

 กระแสเงินสดที่ได้มาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือเงินกู้ยืม 

 จากธนาคาร สถาบนัการเงิน บคุคลทัว่ไป บคุคลที่เก่ียวโยง 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ  

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นต่อ
แผนการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด ว่าการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนก
สกู๊ต จ ากดั จะช่วยสร้างโอกาสให้กบับริษัทฯ  ในการขยายธุรกิจการบินราคาประหยดัมากขึน้ด้วย
การเพิ่มจ านวนรอบการบิน และขยายเส้นทางการให้บริการซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางที่เป็นจุด
เช่ือมตอ่ (Connectivity) ท าให้สามารถขยายต้นทางและปลายทางให้กบับริษัทฯ ได้ และสง่ผลให้
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั สามารถขยายสว่นแบง่การตลาดการให้บริการเส้นทางการบินท่ี
เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากและมีอตัราการ
ขยายตวัของผู้โดยสารท่ีต้องการใช้บริการในการเดินทาง คาดวา่เมื่อเพิ่มทนุส าเร็จและด าเนินการ
ปรับเพิ่มจ านวนฝูงบินและปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารตามแผนงานของฝ่ายบริหาร บริษัท 
สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด จะมีโอกาสที่จะพลิกฟืน้ผลการด าเนินงานให้กลบัมาเป็นบวก และมี
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โอกาสขยายการเติบโตของรายได้และสร้างผลก าไรได้อย่างยัง่ยืน ท่ีปรึกษาจึงมีความเห็นว่า
แผนการเพิ่มทนุของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั  มีความเหมาะสม 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตอ่แผนการเพิ่มทนุของบริษัทฯ นัน้ ได้จดัสง่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าลงทนุเพิ่มเติมใน บริษัท สายการบิน
นกสกู๊ต จ ากดั และการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว มีผู้
ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คณุพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมถึงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นในหน้าที่ 21 ของหนงัสอื
เชิญประชมุ ในสว่นตา่งๆ ดงันี ้

 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั (“นกมั่งคั่ง”) ในอตัราสว่นร้อยละ 49 และนกมัง่คัง่ถือหุ้น
ในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั (“นกสกู๊ต”) ในอตัราสว่นร้อยละ 49 ใช่หรือไม ่ดงันัน้ บริษัทฯ 
จะถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละเทา่ไรในนกสกู๊ต 

 คุณพาที สารสิน ถือหุ้นในนกมัง่คัง่ในอตัราส่วนร้อยละ 50 ใช่หรือไม่ และสดัส่วนอีกร้อยละ 51 
ของนกสกู๊ตใครเป็นผู้ ถือหุ้น 

  ในหนงัสือเชิญประชุมหน้าที่ 16 ที่แสดงประมาณการงบดลุและงบก าไรขาดทนุของนกสกู๊ต จะ
เห็นว่าในปี 2562 และปี 2563 มีรายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท และ 24,000 ล้านบาท
ตามล าดบั และคาดวา่จะมีขาดทนุสะสมประมาณ 1,500 ล้านบาท และประมาณ 900 ล้านบาท
ในปี 2562 และปี 2563 ตามล าดบั ทัง้นี ้การเพิ่มทนุในครัง้นีข้องนกแอร์ จะท าให้นกแอร์ขาดทนุ
เทา่ไหร่  

คณุทรงพล พรหมลิภณกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัแผนการเปิดเส้นทางการบินใหม่ของปี 2562 (เมือง
เฉียนเหมิน เมืองหเูป่ย และเมืองเฉินต)ู และปี 2563 (เมืองฉางซา เมืองฉงช่ิง เมืองจิระปริุ ประเทศอินเดีย และเขตบริหารพิเศษ
มาเก๊า) ดงันี ้

 เส้นทางดงักลา่วได้รับใบอนญุาตการบินแล้วหรือไม ่ 

 แนวโน้มรายได้จากเส้นทางดงักลา่วเป็นอยา่งไร  

 บริษัทฯ คาดวา่จะมีผู้ โดยสารตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ 

คณุทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในเร่ืองการลาออกของกรรมการท่านตา่งๆ ว่าบริษัทไม่
ควรมีการเปลีย่นแปลงกรรมการบอ่ย และสอบถาม ดงันี ้

 ขอทราบว่าผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของนกสกู๊ตมีสญัชาติใด และไม่เห็นด้วยกบัการเพิ่มทนุดงักลา่วหาก
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของนกสกู๊ตมีสญัชาติสงิคโปร์ เนื่องจากการเพิ่มทนุดงักลา่วจะเป็นการสนบัสนนุ
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คู่แข่งของบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเห็นว่าการลงทนุใน
นกสกู๊ตจะเป็นการลงทนุท่ีสญูเปลา่  

 เหตใุดบริษัทฯ จึงมุง่ขยายแตเ่ส้นทางบินระหวา่งประเทศ และไมข่ยายเส้นทางบินภายในประเทศ 
ซึง่หากมีผลการด าเนินงานท่ีดีก็สามารถคืนทนุโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ด้วย 

คณุศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี สอบถาม ดงันี ้

 ขอทราบความคืบหน้าของสถานะเงินกู้จ านวน 600 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เคยแถลงขา่วก่อนหน้านี ้

 เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องให้นกมัง่คัง่กู้ เงินเพื่อเพิ่มทุนในนกสกู๊ตทัง้ๆ ที่บริษัทฯ ยงัขาดทุนอยู่ และ
หากนกสกู๊ตมีก าไรจากการด าเนินงาน ผู้ ถือหุ้นนกสกู๊ตจะได้ประโยชน์ 

คณุไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้

 เหตใุดบริษัทฯ จึงไมเ่ปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในนกสกู๊ตใน
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ทัง้ที่โครงสร้างดงักลา่วเป็นข้อมลูที่สาธารณชนเข้าถึงได้ 

 นกสกู๊ ตจะสามารถก่อให้เกิดก าไรสุทธิได้ตามแผนก่อนสิน้ปี 2561 ได้หรือไม่  เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าเจรจาต่อรองขอขยายระยะเวลาการเรียกช าระคืนเงินกู้ กับธนาคารกสิกรไทย  หรือ 
หากมีเพิ่มทนุก็สามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาการเรียกช าระคืนเงินกู้กบัธนาคารกสิกรไทยได้
แล้ว ไม่จ าเป็นที่นกสกู๊ ตต้องสามารถสร้างก าไรสุทธิได้ตามแผน  ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ
รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 21  

ประธานฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาปกปิดโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทุนในนกสกู๊ต 
โดยโครงสร้างดงักลา่วได้ถกูเปิดเผยในภาคผนวก หน้าที่ 25 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของนกสกู๊ตคือนกมัง่คัง่ และบริษัท สกู๊ต ไทเกอร์แอร์ พีทีอี. แอลทีดี โดยบริษัท 
สกู๊ต ไทเกอร์แอร์ พีทีอี. แอลทีดี มีผู้ ถือหุ้นหลกัเป็นสญัชาติสงิคโปร์ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของสงิคโปร์
แอร์ไลน์ สว่นนกมัง่คัง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัทฯ และคณุพาที สารสนิ 

ทัง้นีป้ระธานฯ มอบหมายให้คณุประเวช องอาจสิทธิกลุ ชีแ้จงเพิ่มเติมในสว่นของอตัราสว่นการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในนกสกู๊ต และประเด็นค าถามอื่นๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบั
โครงสร้างการถือหุ้นในนกสกู๊ต ดงันี ้

 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในอัตราส่วนร้อยละ 49 ในนกสกู๊ ต โดยเป็นการถือหุ้นผ่านนกมั่งคั่ง ซึ่ง      
นกมัง่คัง่ถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 49 ในนกสกู๊ต 
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 คณุพาที สารสิน ถือหุ้นบริุมสิทธิในอตัราสว่นร้อยละ 50 ในนกมัง่คัง่ ซึ่งถกูจ ากดัสิทธิการใช้สทิธิ
ออกเสียงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอ านาจสงูสดุในการบริหารจดัการนกมัง่
คัง่  

  คณุไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่หากเป็นไปตามที่คณุประเวช องอาจสิทธิกลุ ได้ชีแ้จง
ไป คณุพาที สารสนิ ซึง่ถือหุ้นในอตัราสว่นร้อยละ 50 ในนกมัง่คัง่จะได้รับเงินปันผลในอตัราสว่นร้อยละ 50 ด้วยหรือไม ่

คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 การถือหุ้นของคณุพาที สารสนิ 
คุณพาที สารสิน ถือหุ้ นบุริมสิทธิ ดังนัน้ผลตอบแทนในส่วนของคุณพาที  สารสิน จะเป็นใน
ลกัษณะคงที่และไมเ่ป็นไปตามผลประกอบการของนกสกู๊ต เพราะฉะนัน้คณุพาที สารสนิ จะไมไ่ด้
รับผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจหรือผลประกอบการท่ีดีขึน้ของนกสกู๊ต เหมือนกบับริษัทฯ 

 กรณีก าไรขาดทนุของบริษัทฯ  
ต้นปี 2561 ผลการด าเนินการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึน้ แต่เนื่องจากมี ปัญหาต่างๆ รวมถึง
ราคาน า้มนัที่ปรับตวัสงูขึน้ ในไตรมาสที่ 2/2561 และไตรมาสที่ 3/2561 จึงท าให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ไม่ดีเท่าที่ควร แต่บริษัทฯ ยังคงพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้เพิ่ม
มากขึน้ต่อไป โดยการเข้าลงทุนในนกสกู๊ตซึ่งเป็นหนึ่งในแผนของบริษัทฯ ที่จะปรับเพิ่มจ านวน
ผู้ โดยสารผ่านการเช่ือมต่อเส้นทางบินไปยังต่างประเทศของนกสกู๊ ต อีกทัง้บริษัทฯ ก าลัง
ด าเนินการเร่ืองการขยายเส้นทางการบินสู่ประเทศจีนและประเทศอินเดีย รวมทัง้ด าเนินการ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน  

 กรณีการขยายเส้นทางบินของนกสกู๊ตในปี 2562  
บริษัทฯ จะมีการขยายเส้นทางการบินไปประเทศจีน ประเทศเกาหล ีประเทศอินเดีย และประเทศ
ญ่ีปุ่ น ส าหรับแผนของปี 2563 ก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการ 

 กรณีเงินกู้จากผู้ ถือหุ้น  
บริษัทฯ ได้มีการน าเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นมาใช้ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ แล้ว ทัง้นี ้
เงินกู้ดงักลา่วเป็นเงินคนละสว่นกบัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้

 กรณีการเพิ่มทนุในนกสกู๊ต  

นกสกู๊ตจะเรียกเพิ่มทนุอีกจ านวน 1,000 ล้านบาท  ซึ่งจะท าให้มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 3,000 
ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ 
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 กรณีที่ไมข่ยายเส้นทางบินภายในประเทศ 

บริษัทฯ เห็นวา่เส้นทางการบินในประเทศที่เปิดให้บริการอยู่นัน้ ได้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้ประเทศไทย
แล้ว และในการท าธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จะเน้นเพียงแค่เส้นทางการบินภายในประเทศเพียงอย่าง
เดียวไมไ่ด้ เนื่องจากผู้โดยสารมีจ านวนจ ากดัและมีคู่แขง่จ านวนมาก ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องขยาย
เส้นทางการบินระหวา่งประเทศเพิ่มเติม รวมถึงสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น สายการบินสิงคโปร์
แอร์ไลน์ผา่นทางนกสกู๊ต เป็นต้น 

คณุศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท เทมาเส็ก โฮลดิงส์ เป็นเจ้าของบริษัทฯ หรือไม่ และ
หากมีตา่งชาติมาซือ้หุ้นของบริษัทฯ แบบ big lot บริษัทฯ จะท าอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าปัจจุบนัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นคนไทย ทัง้นี ้ในการท าธุรกิจนัน้บริษัทฯ ควรมีพนัธมิตร 
โดยพนัธมิตรของบริษัทฯ คือ การบินไทย ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การท าประกนัภยัอากาศยานและการ
ป้องกันความเสี่ยงในความผันผวนของราคาน า้มัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
หมายความว่าหากใครต้องการที่จะซือ้หุ้ น บริษัทฯ ก็ไม่สามารถห้ามได้ แต่ด้วยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจการบิน บริษัทฯ ต้องมีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลผู้มีสญัชาติไทยหรือนิติบคุคลไทยในอตัราสว่นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
ดงันัน้ ขอให้ความมัน่ใจวา่บริษัทฯ จะยงัคงด ารงความเป็นไทยอยู่ 

คณุฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้นและตวัแทนจากสมาคมผู้ ถือหุ้นไทย แสดงความเห็น ดงันี ้

 ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต าแหน่งที่ส าคญัและบริษัทฯ ไม่ควรปลอ่ยให้ต าแหน่งนี ้
วา่งเป็นเวลานานเพราะเป็นต าแหนง่ที่ก าหนดทิศทาง และผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต  

 เห็นด้วยกับการเพิ่มทุน เนื่องจากเห็นว่าการเพิ่มจุดเช่ือมต่อผู้ โดยสารนัน้เป็นสิ่งส าคัญ และ
ประเทศไทยเหมาะสมที่สดุที่จะเป็นจดุศนูย์กลางของการเดินทางในภมูิภาคนี ้

 บริษัทฯ ควรสง่เสริมให้คนไทยใช้สายการบินนกแอร์ในการเดินทางภายในประเทศ  

 แสดงความห่วงใยกรณีการกู้ ยืมเงินมาลงทุนในนกสกู๊ ต ในส่วนของเง่ือนไขการช าระเงินและ
แหลง่ที่มาของเงินทนุ โดยหากสถาบนัการเงินหรือธนาคารไมใ่ห้กู้ยืมเงิน และบริษัทฯ ต้องไปกู้ยืม
เงินจากบคุคลทัว่ไป และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งท าให้บริษัทฯ อาจมีภาระอตัราดอกเบีย้ที่สงูกวา่
มาตรฐาน ซึง่จะเป็นภาระของบริษัทฯ ในอนาคต 

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น ดงันี ้ 

 การกู้ยืมเงินอีก 490 ล้านบาท เพื่อน ามาช าระเงินเพิ่มทนุของนกสกู๊ตตามสญัญานัน้ บริษัทฯ จะกู้
จากธนาคารกรุงไทยใช่หรือไม่ และเงินกู้ยืมอีก 490 ล้านที่เพิ่มขึน้นีจ้ะท าให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อ
ทนุเกิน 2.25 เทา่ตามเง่ือนไขหรือไม่ 

 การเพิ่มทุนให้กับนกสกู๊ ต เป็นเร่ืองที่ผูกพันต่อเนื่องตามสญัญา แต่ขอให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหารพิจารณาให้ดี เพราะบริษัทฯ ก าลงัมีปัญหาด้านผลประกอบการ และขอแสดงความ     



 

 10 / 18 

เป็นหว่งบริษัทฯ เนื่องจากมีขา่วการปิดกิจการของสายการบินราคาประหยดัในตา่งประเทศเมื่อไม่
นานมานี ้และคาดวา่จะมีสายการบินราคาประหยดัอีกหลายสายการบินต้องปิดกิจการในอนาคต
อนัใกล้ เนื่องจากราคาน า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้ 

 ไม่เห็นด้วยกบัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เนื่องจากมีความเห็นวา่ผลประกอบการของนกสกู๊ตไมน่า่จะดี
ขึน้  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ทราบดีถึงการแขง่ขนักนัของสายการบินราคาประหยดั และปัญหาความอยูร่อด
ดงักลา่ว และชีแ้จงเพิ่มเติมถึงเร่ืองการกู้ เงินเพื่อน าไปช าระการเพิ่มทนุของนกสกู๊ตวา่ บริษัทฯ ไมไ่ด้วางแผนวา่จะกู้ เงินดงักลา่ว
จากธนาคารกรุงไทย โดย KTBS ซึ่งเป็นช่ือของที่ปรึกษาทางการเงินของแผนการเพิ่มทนุของนกสกู๊ตในครัง้นีบ้งัเอิญคล้ายกบั
ช่ือยอ่ของธนาคารกรุงไทยเทา่นัน้ แตไ่มม่ีความเก่ียวข้องกนัแตอ่ยา่งใด 

คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น แสดงความห่วงใยในเร่ืองที่บริษัทฯ ยังไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จากนัน้สอบถามวา่ 

 เหตใุดบริษัทฯ จึงไม่ขยายเส้นทางการบินภายในประเทศก่อนที่จะขยายเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศ และให้ท าการตลาดในเส้นทางบินในประเทศให้ดีเพื่อให้สามารถแข่งขนักบัสายการบิน
อื่นได้ดีกวา่เดิม 

 การที่คณุพาที สารสิน ถือหุ้นบริุมสิทธิในนกมัง่คัง่ จะท าให้ได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ และมี
อตัราที่สูงุกวา่หุ้นสามญั 

ประธานฯ ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 เร่ืองของต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่วา่งลง  
บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการสรรหาบคุคลผู้มีความเหมาะสมอยู่ 

 เร่ืองของการขยายเส้นทางการบินในประเทศ  
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มอตัราการใช้เคร่ืองบินต่อชั่วโมงต่อวนัให้มากขึน้ ซึ่งโดยส่วนมาก
บริษัทฯ ไม่มีตารางการบินให้ช่วงกลางคืน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องขยายเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศ เช่น ประเทศจีนหรือประเทศอินเดีย เนื่องจากความเหมาะสมในด้านเวลา 

คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 หุ้นบริุมสิทธิที่คณุพาที สารสิน ถืออยู่ในนกมัง่คัง่มีสิทธิอย่างไรบ้าง ได้ปันผลในอตัราเท่าไร และ
ความเป็นบริุมสทิธิจะมีการเปลีย่นแปลงได้หรือไม ่ 

 เหตใุดโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของนกมัง่คัง่จึงต้องเป็นเช่นนี ้ 

 ตามหน้าที่ 15 ของหนงัสอืเชิญประชมุ เหตใุดสว่นแบง่การตลาดของสายการบินราคาประหยดัจึง
ต ่า มีเพียงร้อยละ 4 จากจ านวนที่นั่งทัง้หมดที่มีปลายทางเป็นประเทศจีน เช่นนีแ้ล้ว การเพิ่ม
เส้นทางไปประเทศจีนนัน้ จะมีผู้ โดยสารหรือไม่ 
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 เหตใุดบริษัทฯ จึงท าการเพิ่มเคร่ืองบินรุ่น 737-800 มากกวา่ เคร่ืองบินรุ่น 777-200 โดยมีแผนจะ
เพิ่มเคร่ืองบินรุ่น 737-800 เป็น 10 ล า และเคร่ืองบินรุ่น 777-200 เป็น 9 ล า 

ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นวา่ จากการท่ีมีผู้ ถือหุ้นหลายทา่นไมเ่ห็นด้วยกบัการเพิ่มทนุ และไมป่ระสงค์ให้บริษัท
จากสงิคโปร์เข้ามาร่วมลงทนุกบับริษัทฯ อยา่งไรก็ดี มีความเห็นวา่การบริหารจดัการของชาวสงิคโปร์มีความเป็นมืออาชีพ โดย
เน้นเร่ืองผลการด าเนินงาน มีการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย อีกทัง้ไม่มีการเข้าแทรกแซงทางด้านปฏิบตัิการ จะน าเงินเข้า
มาลงทุน และให้อ านาจฝ่ายบริหารในการจดัการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเลือกปฏิบตัิ และการมีพนัธมิตรเป็นเร่ืองที่มี
ความจ าเป็น  

คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 เร่ืองจดุเช่ือมตอ่ (connectivity)  
ปัจจุบนัสายการบินนกแอร์เป็นสายการบินเช่ือมต่อกบันกสกู๊ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางบิน
จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่ ซึ่งสามารถล าเลียงสมัภาระได้จนถึงจุดหมายปลายทาง 
ขณะนีท้างบริษัทฯ ก าลงัเพิ่มเส้นทางเช่ือมต่อให้มากขึน้ นอกจากนี ้สายการบินนกแอร์เป็น
สมาชิกของไทยกรุ๊ป ซึง่ได้รับประโยชน์ในด้านการท าการตลาดเพื่อให้ผู้ โดยสารสามารถเข้าถงึการ
ซือ้บตัรโดยสารของสายการบินนกแอร์มากขึน้ ส าหรับเส้นทางที่มีสายการบินเพียงสายการบิน
เดียวเป็นผู้ให้บริการ หากมีจ านวนผู้โดยสารท่ีน้อยเกินไป สมาชิกในไทยกรุ๊ปจะท าการโฆษณาให้
สมาชิกผู้ ให้บริการในเส้นทางนัน้ๆ และท าการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายจากการขายบตัรโดยสาร
กัน เช่น เส้นทางจังหวดัแม่ฮ่องสอน นอกจากนี ้งาน 2018 MotoGP World Championship ที่
จงัหวดับรีุรัมย์ ที่ก าลงัจะจดัขึน้ ทางบริษัทฯ ยงัได้จดัเคร่ืองบินที่มีขนาดใหญ่ขึน้คือ จากเคร่ืองบิน
แบบใบพดั Q400 มาเป็นเคร่ืองบินแบบโบอิง้ 737 เพื่อรองรับความต้องการของผู้ โดยสาร และ
เป็นการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ  

 เร่ืองของต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่วา่งลง  
บริษัทฯ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการสรรหาบคุคลผู้มีความเหมาะสม 

 เร่ืองโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของนกมัง่คัง่  
หุ้นบุริมสิทธิของนกมัง่คัง่จะได้รับผลตอบแทนในอตัราส่วนร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอตัราคงที่ และการ
โอนหุ้นในส่วนของหุ้นที่คุณพาที สารสิน ท่ีถืออยู่ไปให้บุคคลอื่นนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้โดยโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวมาจากหลกัเกณฑ์การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการของกรมการบินพลเรือน ซึ่งมีเง่ือนไขว่าผู้ รับใบอนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบคุคลที่มีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยเป็นผู้ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป 

 เหตทุี่นกมัง่คัง่จึงไมม่ีการเพิ่มทนุ  
นกมัง่คัง่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากนกมัง่คัง่ต้องกู้ เงินจากบริษัทฯ โดยแหล่ง
เงินทนุที่บริษัทฯ จะให้นกมัง่คัง่กู้ เงินนัน้ไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินกู้จากภายนอก แต่อาจเป็นเงินจาก
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ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เอง ทัง้นี ้เมื่อนกสกู๊ ตมีก าไร ก าไรดังกล่าวจะถูกปันผลมาที่           
นกมัง่คัง่ จากนัน้บริษัทฯ จะได้รับก าไรดงักลา่วในอตัราสว่นร้อยละ 49 และคณุพาที สารสิน จะ
ได้รับเงินปันผลในอตัราส่วนสงูสดุไม่เกินร้อยละ 6 ของเงินทุนจดทะเบียนของนกมัง่คัง่ในปีที่มี
ก าไร ซึง่เงินทนุจดทะเบียนของนกมัง่คัง่คือ 10 ล้านบาท ดงันัน้ อตัราสว่นร้อยละ 6 จึงเป็นร้อยละ 
6 ของจ านวน 5 ล้านบาท เนื่องจากคณุพาที สารสนิถือหุ้นร้อยละ 50 ในนกมัง่คัง่ 

จากนัน้คุณประเวช องอาจสิทธิกุล ได้ขอให้คุณนรหชั พลอยใหญ่ ตอบค าถามในส่วนที่เก่ียวกับรุ่นของ
เคร่ืองบินที่นกสกู๊ตจะใช้ปฎิบตัิการบิน  

คณุนรหชั พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบตัิการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ชีแ้จงว่า นกสกู๊ต
เลือกใช้เคร่ือง 737-800 ซึ่งเป็นเคร่ืองแบบ Narrow Body เนื่องจากเส้นทางการบินของนกสกู๊ตเป็นเมืองรอง  ดงันัน้ หากใช้
เคร่ืองบินล าใหญ่เกินไปจะท าให้มีปัญหาในการลงจอดได้ อีกทัง้นกสกู๊ตเลอืกใช้เคร่ืองประเภทเดียวกบับริษัทฯ เพื่อเกือ้หนนุกนั
ในการบ ารุงรักษา 

คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 ปัจจุบันมีอัตราส่วนสายการบินราคาประหยัดเพียงร้อยละ 4 จากจ านวนที่นั่งทัง้หมดที่มี
ปลายทางเป็นประเทศจีน บริษัทฯ มัน่ใจได้อยา่งไรวา่การเพิ่มเส้นทางการบินไปประเทศจีนในครัง้
นีจ้ะมีผู้ โดยสารเพียงพอ 

 Hub ของนกสกู๊ตอยูท่ี่ประเทศไทยหรือประเทศสงิคโปร์ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาการเรียกช าระคืนเงินกู้กบัธนาคารก่อนการ
รับรู้ผลก าไรได้หรือไม ่

คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงวา่ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 สว่นของเง่ือนไขการขยายระยะเวลาการเรียกช าระคืนเงินกู้กบัธนาคารนัน้ เป็นเง่ือนไขมาตรฐาน
ของธนาคาคทกุแหง่ ที่จะต้องมีทัง้การเพิ่มทนุและก าไร แตห่ากไมส่ามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไขก็
อาจมีการเจรจากบัธนาคารถึงสาเหตตุอ่ไป  

 Hub ของนกสกู๊ตอยูท่ี่ทา่อากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  

คุณทรงพล พรหมลิภณกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานล่วงหน้า 5 ปี หรือ 10 ปี 
หรือไม ่

คณุกลัยา ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้

 ผลตอบแทนร้อยละ 6 ในสว่นของคณุพาที สารสนิ นัน้เป็นแบบทบต้นหรือไม ่

 ตามเอกสารนกสกู๊ตมีความจ าเป็นในการใช้เงินจ านวน 1,000 ล้านบาท และบริษัทฯ ช าระการ
เพิ่มทนุเพียง 490 ล้านบาท ดงันัน้ เงินทนุสว่นท่ีเหลอืจะมาจากแหลง่เงินทนุใด 
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ประธานฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 ผลตอบแทนในสว่นของคณุพาที สารสนิ นัน้เป็นแบบไมท่บต้น 

 เงินทนุในสว่นท่ีเหลอืของนกสกู๊ตนัน้จะมาจากผู้ ถือหุ้นท่ีเหลอืของนกสกู๊ต  

คณุกลัยา ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น มีค าถามเก่ียวกบัแผนการเงิน ว่าบริษัทฯ ได้พิจารณา กลัน่กรอง แผนการเงิน
ของนกสกู๊ตที่ถกูสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วหรือไม่ 

คณุพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 ขอทราบ วา่บริษัทฯ จะมีผลขาดทนุสะสมในปี 2562 และปี 2563 เป็นเทา่ไร  

 บริษัทฯ จะแก้ปัญหาการขาดทนุสะสมของบริษัทฯ และบริษัทลกูอยา่งไร  

คณุวนิดา ธัญญะวฒุิ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ยงัท าการตลาดไม่ดีเท่าที่ควร และการคดัเลือก
นกับินของบริษัทฯ ควรคดัเลอืกนกับินที่มีคณุภาพ โดยเฉพาะในสว่นของการท าการลงจอดเคร่ืองบิน (Landing) ขอให้มีความ
นุน่นวลมากขึน้ 

ประธานฯ รับทราบความเห็นของคณุวนิดา และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการเก่ียวกบัความเห็นด้าน
การตลาดตอ่ไป และมอบหมายให้คณุประเวช องอางสทิธิกลุ ชีแ้จงเก่ียวกบัการขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 

คุณประเวช องอาจสิทธิกุล ชีแ้จงว่านกสกู๊ตมีผลขาดทุนสะสมเนื่องจากเมื่อเร่ิมก่อตัง้นกสกู๊ตในขณะนัน้ 
ICAO ได้ประกาศให้ประเทศไทยอยูใ่นรายช่ือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภยัด้านการบินพลเรือน (ธงแดง)  ดงันัน้
เมื่อ ICAO ได้ปลดธงแดงแล้ว และนกสกู๊ตกลบัมาด าเนินธุรกิจตามแผนงานอีกครัง้ จึงมีความเห็นว่าผลประกอบการของนก
สกู๊ตมีแนวโน้มที่ดีขึน้ โดยการด าเนินการของนกสกู๊ตยงัช่วยสง่เสริมธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย บริษัทฯ จึงตดัสินใจเข้าลงทนุใน
นกสกู๊ต โดยเงินเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะถูกน าไปใช้ในการเพิ่มจ านวนเคร่ืองบิน ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผู้ โดยสารเพิ่มขึน้ด้วย 
บริษัทฯ จึงตดัสินใจสนบัสนุนเงินเพิ่มทุนในครัง้นี ้ทัง้นี ้ในส่วนของผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ใช้ความ
ระมัดระวังในการตัดสินใจเพิ่มทุนในครัง้นี ้แต่เมื่อเห็นว่าการเพิ่มทุนนีเ้ป็นการเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันจึงเห็นว่ามีความ
เหมาะสม  

คุณนรหชั พลอยใหญ่ ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองของความปลอดภยั และความตรงต่อเวลา 
โดยบริษัทฯ ติดอนัดบัที่ 5 ของสายการบินที่มีความตรงต่อเวลา แต่อาจมีปัจจยัต่างๆ ที่ควบคมุไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือ
การควบคมุการบินของทางวิทยกุารบิน ที่อาจท าให้เที่ยวบินไม่ตรงตอ่เวลาบ้าง ซึ่งเป็นปัจจยัภายนอกที่เราไม่สามารถควบคมุ
ได้ นอกจากนี ้การน าอากาศยานลงจอดที่ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นว่าขาดความนุ่มนวลนัน้ ต้องอาศยัปัจจยัภายนอกด้วย หาก
สภาพอากาศดีนกับินก็สามารถที่จะน าอากาศยานลงจอดได้อยา่งนุม่นวล แตห่ากสภาพอากาศไมด่ีก็จ าเป็นที่จะต้องใช้แรงใน
การลงจอดมากขึน้ เพื่อเป็นการถ่วงน า้หนกัให้สามารถควบคมุอากาศยานได้ดีและปลอดภยัที่สดุ 

ประธานฯ ชีแ้จงในสว่นของแผนการด าเนินงานลว่งหน้า 5 ปี และ 10 ปีของบริษัทฯ และนกสกู๊ต ดงันี ้

 แผนการด าเนินงานของนกสกู๊ต 
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บริษัฯ ได้แต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารในนกสกู๊ ตเพื่อ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน รวมถึงพิจารณาแผนการด าเนินงานของนกสกู๊ ต เช่น               
คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการของนกสกู๊ต และคุณยอดชาย 
สทุธิธนกูล ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนกสกู๊ต ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงมัน่ใจได้
วา่บริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้องในการวางแผนการด าเนินงานของนกสกู๊ต 

 แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ขณะนีบ้ริษัทฯ ก าลงัด าเนินการเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงนอกฤดทูอ่งเที่ยว (Low season) และหลงัจาก
นัน้ บริษัทฯ จึงจะมีการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า 5 ปี หรือ 10 ปี ซึ่งเป็นการวางแผนใน
เชิงกลยทุธ์  

  คณุไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยขออนญุาตเสริมทางด้านนายนรหชั พลอย
ใหญ่ แม้วา่ปัญหาของนกแอร์ยงัมีอีกหลายเร่ืองที่ต้องแก้ไข แตใ่นสว่นปัญหาทางด้านการตรงตอ่เวลา ตามทีค่ณุวนิดา ธญัญะ
วฒุิ ได้ซกัถามมานัน้ ยืนยนัได้ว่าไมเ่ป็นปัญหาเนื่องจากตนเองเป็นสมาชิก Nok Smile Plus เดินทางเป็นประจ ากบันกแอร์ จึง
สามารถยืนยนัได้ 

คณุพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้

 บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขการขึน้เคร่ืองหมาย C caution อยา่งไร  

 มีวิธีในการหาเงินมาช าะคืนเงินกู้จ านวน 600 ล้านบาทท่ีบริษัทฯ ได้ยืมจากผู้ ถือหุ้นอยา่งไร 

คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงวา่การติด C Caution เป็นกฎเกณฑ์ใหมข่องตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย โดยเร่ิมใช้ในไตรมาสนี ้โดยเมื่อเงินทนุของบริษัทลดลงต ่ากว่าคร่ึงหนึ่งของทนุจดทะเบียน บริษัทจะถกูขึน้เคร่ืองหมายที่
เรียกว่า C caution เมื่อถูกขึน้เคร่ืองหมายดงักล่าวแล้ว บริษัทจะติด Cash balance และบริษัทต้องชีแ้จงเหตผุลของการติด
เคร่ืองหมายดงักลา่ว โดยบริษัทจะถกูปลดเคร่ืองหมายดงักลา่วเมื่อสามารถท าให้เงินทนุของบริษัทสงูกว่าคร่ึงหนึ่งของทนุจด
ทะเบียนได้ 

ประธานฯ ขอให้คณุนลนิี งามเศรษฐมาศ กรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุ 

คณุนลนิ ีงามเศรษฐมาศ ชีแ้จง ดงันี ้

 สถานการณ์ของบริษัทฯ  
ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาถึงระยะเวลาของเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ รวมถึงการเพิ่มทนุในนกสกู๊ตและการ
ก่อตัง้นกมัง่คัง่ ซึ่งทางคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาภายหลงัเหตกุารณ์ดงักล่าว จะไม่สามารถ
ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ต่อการขาดทนุของบริษัทฯ ในอดีต และสิ่งที่บริษัทฯ สามารถท า
ได้ ณ ปัจจุบนั คือ ท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดทุนไป โดยค านึงถึงปัจจัย
ตา่งๆ ดงันี ้
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 เง่ือนไขในอดีตที่ผกูพนับริษัทฯ 
 ความเสยีหายที่เกิดขึน้  
 แผนการด าเนินการ และโอกาสในอนาคต 

ทัง้นี ้อุปสรรคใหญ่ของบริษัทฯ คือค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายหลกัๆ เช่น ค่าน า้มนั ค่าใช้จ่ายของ
เจ้าหน้าที่ ภาระผกูพนัจากอดีต และเคร่ืองบิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสว่นแบ่งการตลาดถึงร้อย
ละ 22 ของสายการบินราคาประหยัดทัง้หมด และในฤดูท่องเที่ยว (High season) ซึ่งได้แก่       
ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 รายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 30 – 40 ล้านบาทต่อวัน ส่วนช่วงนอกฤดู
ท่องเที่ยว (Low season) รายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาทต่อวัน  ดังนัน้ หาก   
บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดที่ดี จะสง่ผลให้มีแนวโน้มที่จะมีการพฒันาและเจริญเติบโตไป
ในทางที่ดีต่อไปได้  ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุฝ่ายรวมถึงผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมอีกด้วย 

 สว่นของนกสกู๊ต  
ขณะนีน้กสกู๊ตก าลงัอยูใ่นระหว่างเตรียมการเพื่อให้บริการการบิน โดยอาจมีความลา่ช้าบ้าง เช่น 
ในเร่ืองของการสัง่ซือ้เคร่ืองบิน สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีความขดัข้องในเร่ืองของการเพิ่มทนุ
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของพนัธมิตรของบริษัทฯ คือสิงคโปร์แอร์
ไลน์แล้ว สามารถเช่ือมัน่ในระดบัหนึ่งในพนัธมิตรของบริษัทฯ และจากที่ได้ร่วมงานกบันกสกู๊ต มี
ความเห็นวา่ทัง้ 2 ฝ่ายท าเพื่อผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัเช่นเดียวกนั 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นสายการบินราคา
ประหยดัที่ดีที่สดุของประเทศไทยประจ าปี 2561 แตน่กแอร์จะปรับปรุงในหลาย ๆ เร่ืองให้ดียิ่งขึน้ไปอีก 

จากนัน้ประธานฯ ขอให้คณุภาวิณี ชยาวฒุิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน แสดงความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้น  

คุณภาวิณี ชยาวุฒิกุล แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในการสร้างพนัธมิตร สร้างความ
แข็งแกร่งในเชิงของการสร้างรายได้ และสร้างโครงข่าย ซึ่งคือการร่วมมือกันของบริษัทฯ และนกสกู๊ต อีกทัง้ บริษัทฯ มีการ
จดัการการเงินด้วยความระมดัระวงั และทางบริษัทฯ ยงัได้มีทีมงานเพิ่มเติมมาคอยช่วยดแูลและควบคมุเพื่อให้สภาพคล่อง
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

ประธานฯ กลา่วแนะน าคณุแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม OBE กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหมข่องบริษัท  และขอให้คณุแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม OBE กลา่วทกัทายผู้ ถือหุ้น 

คณุแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม OBE กลา่วทกัทายผู้ ถือหุ้นและกลา่ววา่ทางคณะกรรมการขอเวลาผู้ ถือหุ้นเพื่อ
จะช่วยกนัท าให้บริษัทฯ กลบัมามีก าไรอีกครัง้ 
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หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั ประธานจึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด และการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุเพิ่มเตมิในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั และการเข้าท า
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่สามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ มีผู้ ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คณุทรงพล พรหมลิภณกุล ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่บริษัทฯ ควรพิจารณาธุรกิจด้าน E – commerce 
โดยตนจะขอติดตามความคืบหน้าในเดือนเมษายน ปี 2562 

ประธานฯ รับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้น และแจ้งวา่จะน าความเห็นดงักลา่วไปศกึษาตอ่ไป 

คณุไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

 ขอทกัท้วงรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ว่าตนได้มีการขอให้บริษัทฯ แก้ไข
รายงานดงักล่าว แต่ไม่ได้รับการติดต่อเพื่อยืนยนัว่ามีการแก้ไขรายงานดงักล่าวตามที่บริษัทได้
รับปากไว้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,702,984,317 99.9633 

ไมเ่ห็นด้วย 464,686 0.0272 

งดออกเสยีง 160,000 0.0093 

บตัรเสยี  0 - 

รวมผู้ถอืหุ้นจ านวน ( 257 ราย) 1,703,609,003 - 
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 ขอทราบผู้ รับผิดชอบดูแลในส่วนของปัญหาเก่ียวกับเที่ยวบิน เนื่องจากตนไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเทา่ที่ควร โดยขอพบผู้ดแูลและมีอ านาจตดัสนิใจในสว่นดงักลา่วหลงัจบการประชมุนี  ้

 สอบถามว่าคณุแฮตเตอร์ ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ Order of the British Empire (OBE) จาก
สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจกัรใช่หรือไม่ หากใช่ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าประชาสมัพนัธ์ใน
เร่ืองนี ้

คุณแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม OBE ชีแ้จงว่าเป็นเร่ืองจริงโดยตนได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดงักล่าวในปี 
2558 ซึ่งเป็นความภมูิใจของตนเป็นอย่างยิ่ง โดยตนถกูเสนอช่ือโดยท่านอคัรราชทตูองักฤษประจ าประเทศไทย เนื่องจากตน
สนับสนุนธุรกิจที่เป็นธุรกิจของประเทศองักฤษในประเทศไทย อีกทัง้สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับสงัคมและงานการกุศลใน
ประเทศไทย  

ประธานฯ ขอให้คณุสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ตอบค าถามในประเด็นเก่ียวกบัรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

คุณสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร  ชีแ้จ้งว่าบริษัทฯ ได้ท าการแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวตามที่ผู้ ถือหุ้นได้
ขอให้แก้ไขมา และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ในส่วนของปัญหาเก่ียวกบัเที่ยวบินนายนรหชั พลอยใหญ่ ขอรับค าแนะน าของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัเที่ยวบิน 
โดยแจ้งวา่จะน าไปสง่ตอ่ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 

คุณบุษรากร งามพิชาดล ผู้ ถือหุ้น ขอบคุณบริษัทฯ ส าหรับบริการที่ดี แต่ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ ควรท า
การตลาดให้มากขึน้ในช่วงนอกฤดทูอ่งเที่ยว (Low season) 

ประธานฯ รับค าแนะน าจากผู้ ถือหุ้นเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
สอบถามหรือเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นที่สละเวลา
เข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เสนอความคิดเห็น ข้อซกัถาม ก าลงัใจ ค าติชมที่เป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย ซึง่บริษัทฯ จะน าไปปรับปรุง
ตอ่ไป    
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ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

 

    ลงช่ือ       -  นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  -         

      (นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

       ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

        ลงช่ือ       - นางสาวสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร -   

      (นางสาวสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร) 

      ผู้บนัทกึการประชมุ/เลขานกุารบริษัท 


