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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

  ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 09.20 น. ณ หอ้งมิราเคิล แกรนด ์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนิน
รายการในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและเชิญตวัแทนจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด ์
คอนเวนชัน่ แนะนาํเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัของสถานท่ีจดัประชุม นอกจากน้ีไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

กรรมการบริษัทของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั 
2) นายพาที  สารสิน กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3) นายโชคชยั  ปัญญายงค ์ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4) เรืออากาศเอกมนตรี จาํเรียง กรรมการ 
5) เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6) นายสมศกัด์ิ  โชติรัตนะศิริ กรรมการ 
7) นายพมิล  ศรีวกิรม ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีไดรั้บ

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
8) นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
9) นายผดุงเดช  อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 
10) นายนิพนธ์  ฮะกีมี กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 



หนา้ 2/45 
 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม  

1) นายปิยะ  ยอดมณี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2) นายสรรใจ  บุญมา ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 
3) นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 
4) นายยอดชาย  สุทธิธนกูล ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์

 ตลอดจนกล่าวตอ้นรับ นายกมัพล  วฒัน์สุขสันติ ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีไดเ้ขา้ร่วม
สงัเกตการณ์ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในคร้ังน้ีดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัเพื่อตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นรวมทั้ง ท่ี
ปรึกษากฎหมายอิสระมาทาํหน้าท่ีสังเกตการณ์การประชุมในวนัน้ี เพื่อตรวจสอบการดาํเนินการลงคะแนนเสียงของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ประกอบดว้ย 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวพรรณจารี  ชูเมือง ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั สาํนกักฎหมายสากล 
สยามพรีเมียร์ จาํกดั 

2) นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ  
สอบบญัชี จาํกดั 

3) นายนนัทวฒัน์ สาํราญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ  
สอบบญัชี จาํกดั 

4) นายวชัระ  ลิขิตบรรจงดี ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช โธมทัสุ ไชยยศ  
สอบบญัชี จาํกดั 

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้งและโปร่งใส นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ จึง
เสนอขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมเสนอตวัเป็นอาสาสมคัรเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์ในการตรวจสอบการนบั
คะแนนท่ีจุดนบัคะแนน โดยมีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้อาสาสมคัรทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลาง 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายตุลย ์  เงยวจิิตร ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2) นายนรนิติ  ศิลาเกษ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
3) นางสาวทชัชา ฐานประเสริฐฤทธ์ิ ผูรั้บมอบฉนัทะจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
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นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นอาสาสมัครทั้ ง 3 ท่าน และได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ณ วดัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 625,000,000 
บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ จาํนวน 625,000,000 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท มีผูถื้อหุ้นจาํนวน 11,177 
ราย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 149 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้
ประชุมแทนจาํนวน 236 ราย รวมกนัทั้งส้ินเป็นจาํนวน 385 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งหมดเป็นจาํนวน 348,717,049 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 55.79 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ไดก้ล่าวเรียนเชิญนายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั 
ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

เร่ิมการประชุม 

นายสมใจนึก  เองตระกูล ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (“ประธาน”) ไดก้ล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดก้รุณาสละเวลามาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัน้ี และมอบหมายให้
นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินรายการของการประชุมในวนัน้ี
เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นท่ีตนถือหรือท่ีไดรั้บมอบฉันทะมา ซ่ึง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 6 ประธานจะขอใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมีบตัรลงคะแนน
อยูน่ั้น ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การนบัคะแนนเสียงนั้นจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
และจะนาํคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้น ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

สาํหรับวาระท่ี 6 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ
นั้น ตามคู่มือประเมินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอความร่วมมือใหบ้ริษทัจดทะเบียนเกบ็บตัรลงคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม และใหมี้การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวา่เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ดงันั้น เพื่อให้จาํนวนหุ้นและจาํนวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอ
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หยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราวจนกว่าการดาํเนินการประชุมในวาระนั้นจะส้ินสุดลง และ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีบตัรลงคะแนนอยูน่ั้นลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดย
เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงก่อน หลงัจากนั้นจึงจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย 
ทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง 

 ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนังสือมอบฉันทะดว้ย ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ในเร่ืองคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  

3. สาํหรับกรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น หากผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสียงมาล่วงหนา้
เจา้หนา้ท่ีไดน้บัคะแนนไวล่้วงหนา้แลว้ แต่หากผูม้อบฉันทะไม่ไดมี้ความประสงคใ์นการออกเสียงในระเบียบวาระใด 
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร ถา้วาระใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้
ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี 

4. เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหชู้
บตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรไปยงัเจา้หนา้ท่ี เพื่อนาํไปนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนครบถว้น
แลว้ จะมีการแสดงจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ท่ีหนา้จอของหอ้งประชุม และประธานจะเป็นผูแ้จง้สรุป
มติของวาระนั้นเป็นลาํดบัต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะ
ขอใหท่ี้ประชุมดาํเนินการพิจารณาวาระถดัไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจ
นบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ กจ็ะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

5.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีบตัรลงคะแนนไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด 
สามารถรักษาสิทธิในการออกเสียลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ โดยการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีท่ีหนา้ประตู เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดน้าํมาใส่ในกล่องบตัรลงคะแนนใหเ้ม่ือถึงวาระนั้นๆ  

6.  ในทุกวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคาํถาม 
ขอใหย้กมือ และเม่ือประธานอนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แจง้ช่ือ-
สกุล แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือคาํถามต่อไป เพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดส้รุปขอ้คิดเห็นหรือคาํถามและคาํตอบเพื่อบนัทึก
ในรายงานการประชุมของบริษทัฯ ต่อไป 
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7.  ในการเสนอความเห็นหรือคาํถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การ
ประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการตามท่ี
เหมาะสม 

สาํหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี ประกอบดว้ยชุดหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีสาํเนารายงานการ
ประชุมในคร้ังก่อน รวมทั้ งข้อมูลกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้ งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการทดแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉันทะ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชุมผูถื้อหุ้น แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมและ CD-ROM รายงานประจาํปี 2557 ซ่ึงเอกสารทั้งหมดไดถู้กจดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกช่องทางหน่ึงดว้ย 
 
วาระที่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ประธานแจ้งการแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้าท่ี  52/78 หัวข้อเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเส่ียง จากเดิม 3/3 คร้ัง เป็น 10/12 คร้ัง 

หมายเหตุ:  วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
2557 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 
  มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

  นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอเรียนสอบถามและเสนอแนะต่อประธาน 2 
ประเดน็ คือ  

1.  ในรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้มีผูแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไว ้บริษทัฯ 
ไดรั้บไวแ้ละดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 

2.  ภายหลงัจากการจดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะตอ้งจดัส่งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งคือ กระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั บริษทัฯ ควรส่งรายงานการประชุมน้ี
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ใหผู้ถื้อหุน้ช่วยแสดงความคิดเห็น ตรวจแกไ้ข และรับรองความถูกตอ้งเสียก่อนเพือ่จะไดไ้ม่เสียเวลาแกไ้ขในท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อีก 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณท่ีถึงแมว้่าบริษทัฯ จะขาดทุนประมาณ 353 
ลา้นบาทในช่วง 9 เดือนแรก แต่บริษทัฯ ก็สามารถกลบัมาทาํกาํไรได้ 73 ลา้นบาท ในช่วงไตรมาสสุดท้ายและขอ
เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ในการประชุมคร้ังต่อไป บริษทัควรจดัเตรียมสถานท่ีใหส้ะดวกต่อการเดินทางเขา้ร่วมประชุมของ
ผูถื้อหุ้นและให้เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และบริษทัฯ ควรจดัของท่ีระลึกให้แก่ผูท่ี้มาประชุมในโอกาส
ต่อไปดว้ย 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอให้ประธานดาํเนินการประชุมให้ตรงกบั
เน้ือหาของแต่ละวาระการประชุม  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นว่าบริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมประจาํปี 2557 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนั เพื่อแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ แต่เพ่ือความโปร่งใสและเพื่อความชัดเจน 
บริษทัฯ จึงนาํมาเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบอีกคร้ังหน่ึง 

  ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและจะดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 9 เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 348,881,362 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,000 0.0002 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 407 ราย 348,882,362 - 
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วาระที่ 3  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 

   ประธานไดน้าํส่งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ อยา่งไรก็ดี 
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํวดีีทศัน์สรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 นาํเสนอในคร้ังน้ีดว้ย  

  หลงัจากท่ีประชุมไดช้มวีดีทศัน์สรุปผลการดาํเนินงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในวาระน้ี ประธานได้
มอบหมายใหน้างสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ต่อท่ีประชุม 

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงและเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานในระหวา่งปีท่ี
ผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ย จาํนวน 3 บริษทั คือ บริษทั นกฮอลิเดย ์จาํกดั บริษทั นกมัง่คัง่ จาํกดั และ
บริษัท  สายการบินนกสกู๊ต จํากัด ดังนั้ น  งบการเงินของทั้ ง 3 บริษัทจึงต้องถูกนํามารวมไว้ในงบการเงินรวม 
(Consolidate) ของบริษทัฯ ดว้ย  

   

รายงานตามงบการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน  
สินทรัพยร์วม 5,937.1 
หน้ีสินรวม 2,098.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,838.3 
        กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 108.3 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายไดร้วม 12,295.6 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (410.8) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (410.5) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (398.9) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (0.66) 
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  ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 มีสินทรัพยร์วมประมาณ 5,937 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 335 ลา้นบาท จากการนาํไปใชใ้น
เงินทุนหมุนเวยีนและกิจกรรมการลงทุนต่างๆ ประมาณ 3,280 ลา้นบาท ซ่ึงกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการวางเงินมดั
จาํในการจดัหาเคร่ืองบิน จาํนวนประมาณ 1,840 ลา้นบาท การให้กูย้ืมเพื่อการลงทุนกบับริษทั นกมัง่คัง่ จาํกดั นาํไป
ลงทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั จาํนวนประมาณ 725 ลา้นบาท เป็นการติดตั้งอุปกรณ์บนเคร่ืองบินประมาณ 
150 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนในบริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ประมาณ 41 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราการถือหุน้ประมาณ 15% จึงไม่ถูกรวมไวใ้นงบการเงินรวม แต่รับเฉพาะส่วนท่ี
เป็นเงินปันผลรับเม่ือประกาศจ่ายเท่านั้น 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 2,099 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ประมาณ 371 ลา้นบาท เป็นรายได้
รับล่วงหน้าประมาณ 173 ลา้นบาท เน่ืองจากมีจาํนวนผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีเจา้หน้ีการคา้คา้งจ่ายเพิ่มข้ึน
ประมาณ 145 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัปริมาณยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ยงัคงไม่มีหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ีย (Interest-Bearing Debt)  

 ส่วนของผูถื้อหุ้น มีจาํนวน 3,838 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 705 ลา้นบาท จากการขาดทุน
ประมาณ 399 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 306 ลา้นบาท  

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2557 มีผลขาดทุนเฉพาะกิจการประมาณ 410 ลา้น
บาทซ่ึงเกิดจากตน้ทุนค่าโดยสารและการบริการเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนการเพิ่มของเท่ียวบินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 มีรายได้รวมประมาณ  12,300 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณ  980 ล้านบาท มีผูโ้ดยสาร
เพิ่มข้ึน 1.7 ล้านคน มีจาํนวนเคร่ืองบินเพิ่มข้ึน 8 ลาํ แบ่งเป็นเคร่ืองบินไอพ่น Boeing 737-800 จาํนวน 4 ลาํ และ
เคร่ืองบินใบพดั Q400 จาํนวน 4 ลาํ มีเท่ียวบินเพิ่มข้ึนประมาณ 5,000 เท่ียวบิน เปิดเส้นทางการบินใหม่ 3 เส้นทางการ
บิน ในขณะท่ีราคาค่าโดยสารเฉล่ียลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการแข่งขนัทางดา้นราคา สําหรับรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร 

 ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในปี 2557 เพิ่มข้ึนจากตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการเป็นหลกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน โดยตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ประมาณ 2,450 ลา้นบาท ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี 
(Fixed Cost) ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองบินและพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนตามจาํนวนของเคร่ืองบิน นอกจากนั้น ยงัมีค่าใชจ่้ายนํ้ ามนั
เพิ่มข้ึนประมาณ 937 ลา้นบาท ค่าเช่าเคร่ืองบินเพิ่มข้ึนประมาณ 587 ลา้นบาท ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองบินเพิ่มข้ึนประมาณ 
513 ลา้นบาท ค่าบริการการบิน ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน นักบิน พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ฯลฯ 
เพิ่มข้ึนประมาณ 180 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารกิจการเพิ่มข้ึนประมาณ 40 ลา้นบาท จากการส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุน้ยอดขายต่างๆ  



หนา้ 9/45 
 

 จากงบการเงินรวม บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ประมาณ 471 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนผลขาดทุนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากผลขาดทุนสุทธิของบริษทัย่อยโดยส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนของ 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั ประมาณ 61 ลา้นบาท  

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

  นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ กล่าวว่าเม่ือพิจารณาจากรายงานประจาํปี (Annual Report) 
หน้า 22 เร่ืองข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงานโดยสรุป (Summary of Financial and Operational Information)
บรรทดัท่ี 1-3 พบวา่ ในปี 2555  บริษทัฯ มีรายไดร้วม 8,260 ลา้นบาท กาํไรก่อนภาษีเงินไดป้ระมาณ 500 ลา้นบาท ในปี 
2556 บริษทัฯ มีรายไดร้วมทั้งหมด 11,000 ลา้นบาท ทาํกาํไรได ้1,099 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ 100% 
แต่ในปี 2557 ซ่ึงบริษทัฯ มีรายไดร้วมประมาณ 12,000 ลา้นบาท นั้น บริษทัฯ กลบัมีผลขาดทุน 411 ลา้นบาท จึงขอ
สอบถามวา่ เหตุใดก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีกาํไรมากกวา่ภายหลงัจาก
ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แมว้่าบริษทัฯ จะสามารถกลบัมาทาํกาํไรไดป้ระมาณ 73 ลา้นบาท 
ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 กต็าม   

  สําหรับกรณีปัญหากับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (International Civil Aviation 
Organization - ICAO) ตามท่ีนายพาที สารสิน ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้่านกสกู๊ตซ่ึงบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนไว ้อาจมีส่วนช่วย
ในการแกปั้ญหาน้ีไดน้ั้น ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงรายละเอียดวา่ปัญหาน้ีมีผลกระทบอยา่งไร และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการหรือ
วางแผนท่ีจะดาํเนินการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร 

  นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึงปัญหาผลการดาํเนินของบริษทัฯ วา่ ในช่วงเวลาสองปีท่ีผ่านมา 
ปัญหาการเมืองทาํให้ปริมาณการเดินทางของผูโ้ดยสารลดน้อยลงอยา่งมาก ประกอบกบัธุรกิจการบินในตลาดมีกาํลงั
การผลิต (Capacity) เพ่ิมข้ึนจากบริษทัคู่แข่งต่างๆ และมีวิธีทาํการตลาดโดยการลดราคาลง ทาํให้เพดานราคาค่าบตัร
โดยสารของทุกสายการบินปรับตวัลดลงดว้ย ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวไม่ไดก้ระทบแต่เพียงบริษทัฯ เท่านั้น แต่ยงักระทบ
อีกหลายๆ สายการบินดว้ยเช่นกนั  แต่ทั้งน้ี บริษทัยงัคงรักษาอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ได ้

   ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ สาํหรับกรณีผลกระทบของปัญหาองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
(International Civil Aviation Organization - ICAO) นั้ นเป็นปัญหาในระดับประเทศ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผล
กระทบถึงสายการบินท่ีไดม้าตรฐานอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาใหค้วามร่วมมือกบักรมการ
บินพลเรือนในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสายการบินนกสกู๊ตโดยตรง กล่าวคือ 
สายการบินนกสกู๊ตวางแผนท่ีจะเปิดเส้นทางการบินไปยงัประเทศญ่ีปุ่น แต่ตอ้งถูกระงบัการบินไวก่้อน ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยใชส้ายการบินสกู๊ตเขา้มาช่วยเหลือในการขนส่งผูโ้ดยสารทาํใหไ้ม่มี
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ผูโ้ดยสารตกคา้ง บริษทัฯ เช่ือวา่ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนั้นเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และช่ือเสียงท่ีดี
ไวใ้นตลาดธุรกิจการบิน   

  นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ประการแรก หากปัญหากรณีองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (International Civil Aviation Organization - ICAO) ยงัดําเนินอยู่ต่อไปจะส่งผล
กระทบต่อบริษทัฯ มากนอ้ยเพียงใด และบริษทัฯ วางแผนจะรับมือกบัปัญหาดงักล่าวอยา่งไร ในขณะท่ีตลาดธุรกิจสาย
การบินกาํลงัขยายตวั 

  ประการท่ีสอง ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เม่ือราคานํ้ามนัในตลาดโลกไดล้ดลงจาก 127 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล เหลือประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มีผลทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรในส่วนราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 
(Fuel Cost – Jet Oil) เพ่ิมข้ึนนั้น ผลของการทาํประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั (Fuel Hedging) มีผลดีหรือผลเสียอยา่งไร
บา้ง บริษทัฯ ไดด้าํเนินการทาํประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั (Fuel Hedging) มากน้อยเพียงใด และหากราคานํ้ ามนัยงั
คงท่ีอยูท่ี่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล บริษทัฯ จะมีกาํไรเพิ่มข้ึนเท่าใด 

ประการสุดทา้ย ไม่มีสายการบินใดท่ีมีราคาหุ้นจุดตํ่าสุดใหม่ (New Low) เหมือนกบัของบริษทัฯ 
ในขณะท่ีหลายๆ สายการบินมีราคาหุน้จุดสูงสุดใหม่ (New High) เช่น ราคาปิดเม่ือวานน้ีสาํหรับหุน้ของ Delta Airlines อยู่
ท่ี +4% หรือ American Airlines อยู่ท่ี +4% เป็นตน้ บริษทัฯ ควรคาํนึงผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder) ว่า การลงทุนของ
บริษทัฯ จะทาํใหบ้รรดาผูถื้อหุน้ยงัไดรั้บกาํไรอยูห่รือไม่ 

  นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงรายไดข้องบริษทัฯ ในงบการเงิน
ประจาํปี 2554 ถึง ปี 2557 พบว่าปี 2554 บริษทัฯ มีรายได ้6,000 ลา้นบาท มีรายจ่าย 5,800 ลา้นบาท ปี 2555 บริษทัฯ มี
รายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 8,000 ลา้นบาท มีรายจ่าย 7,700 ลา้นบาท ปี 2556 บริษทัฯ มีรายได ้11,000 ลา้นบาท มีรายจ่าย 10,000 
ลา้นบาท มีอตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 10% แต่ปรากฏว่าปี 2557 รายได้ของบริษทัฯ กลับ
เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยจากรายได้ 6,000 ล้านบาทมาเป็นรายได้ 8,000 ล้านบาท และเป็นรายได้ 11,000 ล้านบาท 
ตามลาํดบั แต่เหตุใดกาํไรของปี 2557 เพิ่มข้ึนจากปี 2556 เพียง 1,000 ลา้นบาท เท่านั้น ทั้งๆ ท่ีผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนประมาณ 
29% คือ จาก 5.9 ลา้นคนเป็น 7.6 ลา้นคน ในขณะท่ีรายจ่ายของปี 2557 กลบัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก จาก 10,000 ลา้นบาท 
มาเป็นประมาณ 13,000 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดภาวะขาดทุนเกือบ 400 กวา่ลา้นบาท 

  ประการท่ีสอง ขอให้บริษทัฯ อธิบายเร่ืองงบกระแสเงินสดของบริษทัฯ ท่ีระบุว่ามีรายรับจากบริษทั
ย่อยอยู่ 767 ล้านบาท ว่ามาจากส่วนใดของงบกระแสเงินสดประจาํปี 2557 และสอบถามว่ารายการค่าใช้จ่ายใน
คาํอธิบายผลประกอบการระบุวา่มีค่าใชจ่้ายเป็นดอลลาร์ประมาณ 65% ดงันั้น เม่ือค่าเงินดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนจาก 30 บาท
ในปี 2556 เป็น 32 บาท ในปี 2557 บริษทัฯ จึงมีผลการดาํเนินงานขาดทุนส่วนหน่ึง แต่เหตุใดในงบกระแสเงินสดจาก



หนา้ 11/45 
 

การดาํเนินงานกลบัระบุวา่บริษทัฯ มีผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealized Gain) จากอตัราแลกเปล่ียนถึง 24 ลา้นบาท 
เหตุใดในคาํอธิบายจึงปรากฏเป็นขาดทุนแต่ในงบการเงินปรากฏเป็นกาํไร  

ประการต่อไป สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดสายการบินนกสกู๊ตจึงขาดทุนประมาณ 61 ลา้นบาท และ
บริษทัฯ คาดวา่ตอ้งใชเ้วลานานเท่าใดสายการบินนกสกู๊ตจึงจะสามารถทาํกาํไรใหก้บับริษทัฯ ได ้สายการบินนกสกู๊ตมี
อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) มากน้อยเท่าใด และการใช้เคร่ืองบิน 400 กว่าท่ีนั่งสําหรับการบินไป
เอเชียเหนือนั้น หากไม่สามารถจดัหาผูโ้ดยสารใหเ้ตม็อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
ขาดทุนหรือไม่ 

นอกจากนั้น อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ของปี 2556 อยูท่ี่ 84% เหตุใดอตัราส่วน
การขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ของปี 2557 จึงลดลงมาอยู่ท่ี 81.3% และเหตุใด RASK ถึงตกลงมา 14% จาก 2.6 
เป็น 2.26 

รายไดผู้โ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ของบริษทัฯ ก็ลดลงดว้ยเช่นเดียวกนัจาก 2.9 เหลือ 
2.5 ในขณะท่ีรายจ่าย คือ ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ดยสาร (CASK) ของบริษทัฯ คงท่ีอยู่ประมาณ 2.36 จึง
สอบถามว่าการท่ีรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ดยสาร (RASK) มีค่าน้อยกว่าต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ดยสาร (CASK)  เป็นสาเหตุท่ีทาํให้บริษทัฯ ขาดทุนใช่หรือไม่ เหตุใดตวัเลขดงักล่าวจึงเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดและ
บริษทัฯ มีวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร และโดยหลกัแลว้ รายไดผู้โ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) จะดี
ข้ึนก็ต่อเม่ือรายไดต่้อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (RASK) ควรจะสูงกว่าตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร 
(CASK) หรือไม่ 

ประการสุดทา้ย สอบถามความเห็นของบริษทัฯ ว่า สายการบินนกสกู๊ตว่าจะทาํกาํไรให้กบับริษทัฯ 
หรือไม่ อยา่งไร 

ประธานกล่าวขอบคุณสาํหรับคาํถามของผูถื้อหุ้น และมอบหมายใหน้ายพาที สารสิน ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
และใหน้างสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายรับรายจ่ายของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุม  

  นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ ขอความอนุเคราะห์ให้บริษทัฯ อธิบายรายละเอียดเร่ือง 
Cabin Factor, RPK, ASK และคาํศพัทเ์ชิงเทคนิคอ่ืนๆ เพื่อความเขา้ใจของบรรดาผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

   ประธาน กล่าวว่าจะขอช้ีแจงเฉพาะรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สําหรับรายละเอียด
เร่ือง Cabin Factor, RPK, ASK และคาํศัพท์เชิงเทคนิคอ่ืน ๆ ขอรับเร่ืองไว  ้และหากมีผูถื้อหุ้นสนใจ บริษัทฯ อาจ
พิจารณาเปิดการอบรมในรายละเอียดต่อไป และขอให้นายพาที สารสิน และนางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจง
คาํถามของผูถื้อหุน้ต่อไป 
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  นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากปัจจุบนัในธุรกิจการบินนั้นมีอตัราการแข่งขนัสูง 
เน่ืองจากมีอุปทาน (Supply) มากกว่าอุปสงค์ (Demand) ส่งผลให้มีการแข่งขนัดา้นราคาท่ีเรียกว่า Price War เกิดข้ึน 
บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้าย (Cost) ให้คงท่ีและยอมรับรายได ้(Revenue) ท่ีตํ่าลง เป็นภาวะ
อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply Over Demand) อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุ้นติดตามต่อไปก็จะทราบไดว้่าบริษทัฯ มีผล
ประกอบการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ปรับตวัดีข้ึนกล่าวคือมีรายไดสู้งกวา่รายจ่าย เม่ือตลาดเร่ิมน่ิงและไม่มีกาํลงั
การผลิต (Capacity) เขา้มาเพิม่ ตลาดธุรกิจการบินจะเร่ิมพฒันา เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนมาใชบ้ริการการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินมากข้ึน 

  สําหรับอัตราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ของสายการบินนกสกู๊ตนั้น บริษทัฯ ยงัไม่
สามารถให้รายละเอียดไดเ้น่ืองจากยงัไม่เร่ิมทาํการบิน เพราะประสบกบัปัญหากรณีองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) เสียก่อน ในส่วนท่ีมีการขายท่ีนั่งล่วงหน้าไปประมาณ 
20,000 ท่ีนัง่ นั้น ขอเรียนวา่เป็นกรณีการขายแบบใหเ้ช่าเหมาลาํ (Charter) เท่านั้น ท่ีบริษทัฯ ช้ีแจงวา่สายการบินนกสกู๊ต
ลงทุนไป 61 ลา้นบาท นั้น เป็นการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจ 

ส่วนรายไดผู้โ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ท่ีลดลงมาเกิดจากการแข่งขนัดา้นราคา (Price 
War) ยกตวัอยา่งเช่น ปกติมีบริษทัผูข้ายอยู ่2 บริษทั แต่ละบริษทัสามารถขายท่ีนัง่ละ100 บาทไดต่้อมามีบริษทัผูข้ายราย
ใหม่เขา้มาเพ่ิมข้ึน และเปล่ียนราคาขายเป็น 70 บาท เพดานราคาในการขายของบริษทัอ่ืนๆ ย่อมต้องลดลงมาด้วย
เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ขอเรียนวา่รายไดผู้โ้ดยสารต่อกิโลเมตร(Passenger Yield) ของบริษทัฯ ยงัสูงกวา่บริษทั
คู่แข่งอ่ืนๆ เน่ืองจากลูกคา้ใหค้วามไวว้างใจในสายการบินของบริษทัฯ อยา่งมาก 

นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าอตัรา RASK ในปัจจุบนั อยูท่ี่ 2.26 
ใช่หรือไม่ 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่าปัจจุบนัตวัเลขดังกล่าวไดป้รับตัวเพิ่มข้ึน แต่ไม่สามารถให้รายละเอียด
เพิ่มเติมได ้ในกรณีการแกไ้ขปัญหาองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization 
- ICAO) บริษทัฯ ได้รับความช่วยเหลือจากสายการบินสกู๊ตท่ีถือหุ้นในสายการบินนกสกู๊ดอยู่ 49% ใช้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการการบินของประเทศสิงคโปร์เขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าหากทุกสายการบินให้
ความร่วมมือระหวา่งกนั กจ็ะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีใหเ้รียบร้อยในเร็ววนั  

  นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 สําหรับยอดเงินจาํนวน 767 ล้านบาทในงบกระแสเงินสดนั้ น ขอช้ีแจงว่า เน่ืองจากงบ
การเงินของบริษทัฯ มีลกัษณะเป็นการทาํงบการเงินรวม กล่าวคือรวมส่วนของบริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ เขา้มาดว้ย ดงันั้น เม่ือมี
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การเรียกค่าหุ้นเพิ่มทุนในสายการบินนกสกู๊ตในระหว่างปี 2557 ในงบกระแสเงินสด จึง แสดงผลกระทบดงักล่าวใน
ส่วนท่ีสายการบินนกสกู๊ตไดรั้บจาก Scoot และผูถื้อหุน้รายอ่ืนไว ้เป็น “เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุม”  

 สําหรับราคานํ้ ามนันั้น ในปีท่ีผ่านมา ราคานํ้ ามนัทรงตวัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงกว่า 100 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัในเดือนพฤศจิกายน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ทาํประกนัความเส่ียงราคา
นํ้ามนั (Fuel Hedging) ไวเ้พียงบางส่วนโดยมีระยะเวลาป้องกนัความเส่ียงประมาณ 6 เดือน บริษทัฯ จึงสามารถทยอยลด
รายจ่าย (Cost) ลงได ้อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการไดอ้นุมติัเป็นการชัว่คราวใหข้ยายเวลาประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั 
(Fuel Hedging) ออกไปจากเดิม 6 เดือน เป็น 12 เดือนแทน ในช่วงท่ีราคานํ้ ามันปรับตัวลดลง เพื่อให้บริษัทฯ ได้
ประโยชน์มากท่ีสุดและสามารถบริหารจดัการเร่ืองตน้ทุนนํ้ามนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายธนัช ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่ายอดตวัเลข 767 ลา้นบาท จะปรากฏ
อยูใ่นงบการเงินของบริษทัฯ ทุกปีหรือไม่  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงวา่ตวัเลขดงักล่าวอยูใ่นงบกระแสเงินสดในปี 2557 จากการเรียก
ค่าหุน้เพ่ิมทุนของสายการบินนกสกู๊ต โดยอีกดา้นตามหลกับญัชีจะแสดงรวมเป็นเงินสดของบริษทัและจะลดลงเม่ือถูก
ใชไ้ป 

นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อไปว่ากาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Exchange) 24 ลา้นบาท ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดเป็นการกระทบยดตามหลกัการจดัทาํงบ
กระแสเงินสด และแมว้่า บริษทัจะมีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน แต่บริษทัมีผลขาดทุนจากส่วนงานอ่ืนๆ 
ทาํใหใ้นภาพรวมของบริษทัเป็นผลขาดทุน 

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีกาํไรหรือไม่ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีกาํไรเล็กน้อยจากการประกันความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Hedging)  

นายธนัช ธัชวรานันท์ ผู ้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็น
อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า เม่ือพิจารณาจาก RPK กับ ASK จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี
เคร่ืองบินเพิ่มข้ึน 8 ลาํ ในปีท่ีผา่นมาทาํให ้ASK หรือ Available Seat per Kilometer เพ่ิมข้ึน  
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 ประธาน ช้ีแจงวา่อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ของบริษทัฯ ลดลงมาเล็กนอ้ย เน่ืองจาก
การแข่งขนัทางราคาท่ีเกิดจากการแข่งขนักบัสายการบินอ่ืน  แมบ้ริษทัฯ จะสามารถควบคุมไวไ้ดป้ระมาณ 80% ซ่ึงถือว่า
ดีมาก แต่ก็ยงัไดรั้บผลกระทบดา้นราคาอยา่งรุนแรง 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้บริษทัฯ ตอบคาํถามประเด็นแรกคือ จากกรณีราคา
นํ้ ามนัลดลงนั้น บริษทัฯ ทาํประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั (Fuel Hedging) จาํนวนก่ีเปอร์เซนต์ และมีเง่ือนไขอยา่งไร
บา้ง 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ทาํประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั (Fuel Hedging) ใน
อตัรา 30% ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน ซ่ึงเป็นโชคดีของบริษทัฯ ท่ีในขณะท่ีราคานํ้ ามันตกนั้น บริษทัฯ 
ไม่ไดท้าํประกนัความเส่ียงราคานํ้ามนั (Fuel Hedging) ในระยะยาว โดยบริษทัฯ ใช ้Physical Hedge หมายความวา่ บริษทัฯ 
ซ้ือนํ้ ามันในอนาคต ปัจจุบันราคานํ้ ามันลดลงอยู่ท่ีประมาณ  48 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จึงมีการขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ทาํประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั (Fuel Hedging) ในระยะยาว ทั้งน้ี มิใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การเก็งกาํไร แต่บริษทัฯ ตอ้งประมาณการเพื่อให้ราคาท่ีประกนัความเส่ียงไว ้(Hedged Cost) ให้คงอยูใ่นระดบัราคาท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากส่วนท่ีบริษทัฯ ประเมินค่าไวจ้ะปรากฏอยู่ในรายได ้(Revenue) หากราคาดงักล่าวน่ิง บริษทัฯ จะ
สามารถกาํหนดการแข่งขนัของบริษทัฯ ต่อวนัไดว้า่กาํไรหรือขาดทุนอยา่งไร ท่ีผลกาํไรของบริษทัฯ ในไตรมาสแรกน้ีดี
ข้ึน ก็เพราะบริษทัฯ ไดป้ระโยชน์จากกรณีดงักล่าวและตลาดธุรกิจการบินเร่ิมน่ิงมากข้ึน บริษทัฯ คาดว่ารายไดใ้นช่วง
เดือนมีนาคม - เมษายนจะดีข้ึนเช่นกนั 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า การทําประกันความเส่ียงราคานํ้ ามัน (Fuel 
Hedging) ในอตัรา 30% นั้น มีผลต่อรายจ่ายของบริษทัฯ อยา่งไร และท่ีบริษทัฯ กล่าวว่าสามารถประกนัความเส่ียงราคา
นํ้ามนั (Fuel Hedging) ในระยะยาวเพิ่มข้ึนไดน้ั้น บริษทัฯ จะทาํประกนัความเส่ียงในระยะเวลาเท่าใด 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ คาดวา่จะสามารถทาํประกนัความเส่ียงราคานํ้ามนั (Fuel Hedging) 
เป็นเวลา 1 ปี 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ เคยได้กาํไรก่อนเข้าตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จาก 500 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท แต่ปัจจุบนัเขา้ไปเหมือนถูกลกัทรัพยหุ์น้ จากท่ีเคยซ้ือตอน 11 บาท 
จนถึง 16 บาท แต่กลบัร่วงมาราคาจุดตํ่าสุดใหม่ (New Low) เหตุใดราคาจึงไม่สะทอ้นการประกอบกิจการ  

นอกจากน้ี ในหนา้ท่ี 22 ของรายงานประจาํปี 2557 บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายจาํนวนผูโ้ดยสารไว ้9 ลา้น
คน จึงสอบถามวา่ ท่ีปีน้ีบริษทัฯ บนัทึกการรับรู้จาํนวนผูโ้ดยสารไวสู้งถึง 30 – 40% นั้น บริษทัฯ เอายอดมาจากไตรมาส
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ท่ี 1 ใช่หรือไม่ แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 จะเป็นช่วง Low Season ของประเทศไทย บริษัทฯ จะมีวิธีการรักษาควบคุม
อตัราส่วนการบรรทุกโดยสาร (Cabin Factor) อยา่งไร และกาํไรของบริษทัฯ จะเติบโตข้ึนเท่าใด  

นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ผลกาํไรข้ึนอยู่กบัหลายประเด็นด้วยกัน ในประเด็นอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) เป็นส่วนท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้แต่บริษทัฯ ก็ไดป้ระกนั
ความเส่ียงเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Hedging) ในระดบัหน่ึง  สาํหรับประเด็นการขยายตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ขยายเส้นทางการบินไปยา่งกุง้และกลายเป็นสายการบินอนัดบัหน่ึงท่ียา่งกุง้ โดยมีอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin 
Factor) ถึง 90%  นอกจากน้ี บริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการเปิดเส้นทางการบินไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงคาดวา่จะมี
การเดินทางออกนอกประเทศประมาณ 250 ลา้นคนต่อปี ทั้งน้ี ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสําคญัแห่งหน่ึง 
บริษทัฯ จึงเร่ิมเส้นทางการบินไปท่ีประเทศจีนท่ีเมืองเหอเฟยแ์ละหนานหนิง ซ่ึงมีอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Cabin 
Factor) อยูท่ี่ 97% จะเห็นไดว้่าบริษทัฯไดมี้การเคล่ือนไหวโดยการดึงผูโ้ดยสารจากประเทศจีนเขา้มาในประเทศไทย
ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีผลการดาํเนินการของบริษทัฯ นั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ เห็นด้วยกบัการขยายเส้นทางการบินไปต่างประเทศ แต่
ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงตวัเลขวา่แผนการขยายไปต่างประเทศนั้น จะมีกาํไรคิดเป็นก่ีเปอร์เซนตข์องรายไดท่ี้เกิดข้ึน  

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า การขยายเส้นทางการบินไปต่างประเทศไม่ไดมี้จาํนวนมากนัก ขณะน้ี 
บริษัทฯ วางแผนว่าจะบินไปประเทศจีนวนัละ 1 - 2 เท่ียวบิน เท่านั้ น หากเทียบกับการบินในประเทศท่ีมีจาํนวน
ประมาณ 170 เท่ียวบินต่อวนั แลว้จะเห็นไดว้า่เท่ียวบินภายในประเทศยงัเป็นรายไดห้ลกัอยู ่

ประธานขอใหน้างสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม และขอใหน้ายเกริก สามนตธ์รรม 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่านอ่ืนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นดว้ย 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า ในเท่ียวบินท่ีมีเส้นทางการบินท่ียาวข้ึน คือบินไกลข้ึนนั้น 
บริษทัฯ ไดป้ระโยชน์ เน่ืองจากรายได ้(Revenue) เพิ่มข้ึน และรายจ่าย (Cost) ลดลง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการรายละเอียด
ในเชิงตวัเลขเพิ่มสามารถติดต่อสอบถามไดภ้ายหลงัจากการประชุมน้ี 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอให้ประธานดาํเนินการประชุมให้ตรงกบั
เน้ือหาของแต่ละวาระการประชุม และขอแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิม่เติม 

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและเปิดโอกาสให้นายทองอินทร์ แสงงาม แสดงความคิดเห็นและ
สอบถามเพิ่มเติม 
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นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอเสนอแนะให้บริษทัฯ เพิ่มเติมจุดเด่นของ
การดาํเนินงานและการเงินต่อทา้ยเอกสารประกอบการประชุมในวาระน้ี โดยแยกรายประเด็น เช่น รายได ้รายจ่าย กาํไร
ขั้นตน้ ภาษี กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ กาํไรต่อหุน้ เงินปันผล กาํไรสะสม ขาดทุนสะสม ฯลฯ ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ศึกษาจากเอกสารดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้งไปเปิดดูจาก CD-ROM อีก ผูถื้อหุ้นจะได้สามารถพิจารณาจุดเด่นของการ
ดาํเนินงาน และพิจารณาหามูลเหตุจูงใจใหน้กัลงทุนเขา้มาซ้ือหุน้ได ้โดยใชร้ะยะเวลาการประชุมไม่นาน 

นอกจากนั้น ขอสอบถามเร่ืององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation 
Organization - ICAO) ของสหประชาชาติ วา่เหตุใดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
จึงปล่อยปละละเลยใหเ้กิดเร่ืองดงักล่าวข้ึนมา อยา่งไรก็ดี เห็นวา่นกัการเมืองไม่ควรเขา้มายุง่กบัปัญหาดงักล่าวเน่ืองจาก
เป็นปัญหาของประเทศชาติ ประการท่ีสอง น่านฟ้าน้ีเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ของบริษทัต่างประเทศ เหตุใดจึงมี
บริษทัต่างประเทศเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหส้ายการบินภายในประเทศตอ้งประสบปัญหาขาดทุน  

ประธานกล่าวขอบคุณสําหรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม  

นายกมัพล วฒัน์สุขสันติ จากชมรมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถาม
ความคืบหนา้วา่ จากรายงานการประชุมปี 2557 หนา้ 21 ยอ่หนา้ 3 บนัทึกวา่ คุณอดิเรกฯ ไดมี้การสอบถามวา่บริษทัฯ มี
ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชั่นหรือไม่ ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดต้อบว่าอยู่ระหว่างการศึกษา นั้น 
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งไรบา้ง 

นายพิมล ศรีวิกรม ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไม่ไดน่ิ้ง
นอนใจในการดาํเนินการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นแต่อย่างใด โดยในขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการ
ดาํเนินการ (Action Plan) ใหพ้นกังานทุกคนดาํเนินการตามอยา่งเป็นรูปธรรม 

นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า จากการติดตามการ
ทาํงานของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั้งแต่เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เห็นวา่มีบริษทัฯ ผลการดาํเนินงานผา่นเกือบทุกดา้น ทั้งใน
ส่วนของการรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้เป็นอนัดับหน่ึง การเพิ่มข้ึนของผูโ้ดยสาร การเติบโตของ
รายได ้การมีนวตักรรมใหม่ๆ เช่น Wi-Fi การขยายเส้นทางการบินไปยงัต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมมือกนัของนกสกู๊ต 
อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัไม่สามารถรักษาราคาเฉล่ียของค่าโดยสารไวไ้ด ้กล่าวคือ ในปี 2556 ราคาเฉล่ียบตัรโดยสารอยูท่ี่
ประมาณ 1,800 บาท และในปี 2557 กล็ดลงมาเหลือประมาณ 1,400 บาท ซ่ึงกรณีน้ีเองทาํใหบ้ริษทัฯ ขาดทุน  

นอกจากน้ี ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ ก็ถือเป็นสายการบินแห่งชาติ เพราะมีการบินไทยเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของการบินไทยก็คือรัฐบาล ยอ่มเปรียบเสมือนว่านกแอร์กบัการบินไทยเป็นสายการบิน
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แห่งชาติของประเทศไทย แมว้่าในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการบินจะเติบโตและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอีก
มาก แต่พิจารณาแลว้กลบัเห็นไดว้า่ผลประโยชน์ไม่ไดต้กอยูท่ี่สายการบินของประเทศไทย เน่ืองจากมีสายการบินต่างๆ 
เขา้มาดาํเนินธุรกิจแข่งขนัเป็นจาํนวนมาก เช่น มาเลเซีย คือ บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั เวียดนาม อินโดนีเซีย คือ สาย
การบินไทย ไลออ้น แอร์ (Thai Lion Air) ทาํใหร้าคาแข่งขนักนัรุนแรง ส่งผลให้บริษทัฯ แทบไม่มีกาํไรจากการประกอบ
กิจการ บริษทัฯ ควรใชค้วามสัมพนัธ์ท่ีมีกบักระทรวงการคลงัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในรัฐบาล ให้ช่วยศึกษาพิจารณาว่าการเปิด
โอกาสทางธุรกิจดงักล่าวทาํลายอุตสาหกรรมการบินของประเทศหรือไม่ มีทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  

นายพาที สารสิน กล่าวขอบคุณในขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้พร้อมช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงปัญหา
ดงักล่าว เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ตอ้งประสบปัญหาการมีกาํลงัการผลิตมากกว่าอุปสงค์ (Capacity Over Demand) 
อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ในฐานะผูป้ระกอบการ ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ แต่บริษทัฯ คาดว่ารัฐบาลไดท้ราบถึง
ปัญหาน้ีเรียบร้อยแลว้ 

  ประธาน รับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและแจง้เพิ่มเติมวา่บริษทัฯ ไดเ้รียนแจง้ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และรัฐบาลใหท้ราบแลว้  

  ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระน้ีอีกประธานจึงถือว่าท่ีประชุม
รับทราบรายงานการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 แลว้ 

หมายเหตุ  สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานมอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ กล่าวสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2557 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 2557 ภายใตห้ัวขอ้งบการเงิน ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสาระสาคญัของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ไดด้งัน้ี 
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รายงานตามงบการเงิน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพยร์วม 6,569.0 5,937.1 
หน้ีสินรวม 2,219.6 2,098.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,349.4 3,838.3 
      กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 47.1 108.3 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รายไดร้วม 12,312.9 12,295.6 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (666.2) (410.8) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (665.8) (410.5) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (654.2) (398.9) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (0.75) (0.66) 

 

 สินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รวมเท่ากบั 6,569 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากเงิน
สดรับค่าหุน้เพิม่ทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ ส้ินปี จาํนวน 1,174 ลา้นบาท 

 หน้ีสินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รวมเท่ากบั 2,220 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ี
การคา้ในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั ท่ีเร่ิมดาํเนินการในช่วงเดือนกนัยายน 2557  

 ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 รวมเท่ากบั 4,349 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของ
บริษทัฯ จาํนวน 3,771 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 578 ลา้นบาท โดยส่วนของบริษทัฯ ลดลง
จากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนประมาณ 67 ลา้นบาท เน่ืองจากการรับรู้ผลขาดทุนสุทธิของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วน
การลงทุน  

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2557 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแลว้จาํนวน 
654 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษทัฯ จาํนวน 460 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 194 ลา้น
บาท ซ่ึงผลขาดทุนในส่วนของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทัฯ จาํนวน 61 ลา้นบาท อนัเป็นผลจาก
การรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั ซ่ึงอยู่
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ระหว่างการจดัตั้งบริษทัและดาํเนินการขออนุมติัใบอนุญาตต่างๆ สําหรับการดาํเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั
ระหวา่งประเทศ 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั นกมัง่คัง่ จาํกดั นั้น จะรับรู้รายไดเ้ม่ือไดรั้บเงินปันผล
จากบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จาํกดั ตามสดัส่วนในการเขา้ถือหุน้  

จากรายละเอียดของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุม
เพื่ออนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว  

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามถึงสาเหตุท่ีรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้าํนวน 666 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงโครงสร้าง
รายไดข้องบริษทัฯ อยา่งไร เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถกลบัมามีกาํไรในปีน้ี นอกจากน้ี บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัรายได้
ของบริษทัฯ สําหรับปีน้ีจาํนวนเท่าใด และอตัรากาํไร (Profit Margin) ท่ีบริษทัฯ ระบุว่ามาจากการประกนัความเส่ียง
ราคานํ้ ามนั (Fuel Hedging) อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) และการขยายการดาํเนินงานไปต่างประเทศ 
เป็นอยา่งไร และผูถื้อหุน้จะเห็นการเปล่ียนแปลงไดใ้นไตรมาสใด 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่าขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นการประมาณการณ์ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอตัราการเพิ่มของจาํนวนเคร่ืองบินและอตัราการเติบโตของตลาด บริษทัฯ 
คาดการณ์ว่าน่าจะมีการเติบโตของจาํนวนผูโ้ดยสารไปถึงประมาณ 9 ลา้นคน จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผูโ้ดยสารประมาณ 
7.8 ลา้นคน โดยคาดว่าจะเพิ่มข้ึน 1.2 ลา้นคน ในส่วนอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ของปีท่ีผ่านมาท่ีมี
จาํนวนร้อยละ 81 บริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถรักษาระดบัอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารในระดบัน้ีหรือมากกวา่ได ้แต่ใน
ส่วนท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ราคานํ้ ามนัหรืออตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ ไดว้างนโยบาย
เพื่อรองรับปัญหาดงักล่าวแลว้ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเร่ืองการประกนัความเส่ียง (Hedging) เพราะบริษทัฯ รับทราบ
ถึงค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนทั้งหมดของบริษทัฯ อยู่แลว้ ในส่วนปัจจยัภายนอก (External Factor) ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้คือ เร่ืองการแข่งขนัในตลาด บริษทัฯ ไดมี้นโยบายรองรับโดยการขยายช่องทางการจาํหน่าย รวมทั้งการจดั
โครงการต่างๆ ซ่ึงถือเป็นนวตักรรม (Innovation) ใหม่ของธุรกิจน้ี ดงันั้น แมบ้ริษทัฯ จะไม่สามารถระบุตวัเลขประมาณ
การได ้แต่ดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัความพยายามของทีมผูบ้ริหาร เช่ือว่าจะเห็นผลตอบแทนทั้งปีใน
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ทิศทางท่ีดีในช่วงไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 4 แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 อาจจะมีผลตอบแทนท่ีไม่ค่อยดี 
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบตามฤดูกาล (Seasonal Effect) ท่ีเกิดข้ึนกบัอุตสาหกรรมประเภทน้ี 

ประธาน ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ทราบถึงสาเหตุของปัญหาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านมา แต่เร่ืองดงักล่าว
บริษทัฯ ไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ยนืยนัว่าบริษทัฯ จะพยายามดาํเนินการให้ดีท่ีสุด แมว้่าใน
เร่ืองของการแข่งขนั บริษทัฯ จะไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด  

นายเกริก สามนตธ์รรม ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ มีกาํไรก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
เพิ่มจาก 500 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท แต่ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีผลขาดทุน 666 ลา้นบาท ดงันั้น ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจง
ถึงอตัรากาํไร (Profit Margin) ในอดีตวา่อยูท่ี่เท่าใด และในปีท่ีผา่นมาอตัรากาํไร (Profit Margin) ลดลงมาอยูท่ี่เท่าใด 

นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่าจากอัตราส่วนกําไร (Profit Margin) ท่ี 11,000 ล้านบาท 
บริษทัฯ มีกาํไรอยูท่ี่ประมาณ 1,066 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ซ่ึงในขณะนั้นปัจจยัภายนอก (External 
Factor) ในตลาดไม่ได้มีการแข่งขันท่ีรุนแรง โดยราคาบัตรโดยสารเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ  1,600 - 1,700 บาท และ
อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 84 แต่ในปัจจุบนัอตัราส่วนท่ีหายไปของราคาค่า
โดยสาร (Fare) ค่อนขา้งมาก แมว้่าตน้ทุนในเร่ืองราคานํ้ ามนัจะลดลงก็ตาม แต่เม่ือคาํนวณออกมาแลว้ ก็ยงัไม่สามารถ
ชดเชยได ้ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมทาํการบินไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ เร่ิมทาํการบินไปยงั
ประเทศจีนจาํนวน 2 เส้นทาง และจะเพิ่มข้ึนเป็น 6 เส้นทางต่อไปในอนาคต ซ่ึงในส่วนน้ี ก็จะสามารถเขา้มาชดเชยและ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้โดยจะสามารถสร้างผลกาํไรและทาํใหเ้กิดการใชป้ระโยชนข์องเคร่ืองบินเพิ่มสูงข้ึน  

นายเกริก สามนตธ์รรม ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัค่าโดยสารเฉล่ีย จากรายงานประจาํปี 2557 
หนา้ 23 บรรทดัท่ี 5 หัวขอ้ค่าโดยสารเฉล่ีย โดยในปี 2555 ค่าโดยสารเฉล่ียอยูท่ี่ 1,884 บาท ในปี 2556 ค่าโดยสารเฉล่ีย
อยู่ท่ี 1,788 บาท ในปี 2557 ค่าโดยสารเฉล่ียอยู่ท่ี 1,473 บาท จึงสอบถามว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มีค่าโดยสารเฉล่ียอยู่ท่ี
เท่าใด  

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่าปัจจุบันค่าโดยสารเฉล่ียของบริษทัฯ อยู่ท่ีประมาณ  1,600 บาท และมี
แนวโนม้ท่ีจะปรับเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

นายศกัด์ิชัย ตระกูลศรี ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ท่ี
บริษทัฯ ใชอ้ยูแ่ละท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บับริษทัฯ ว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ในปีน้ีและปีหนา้มากนอ้ย
เพียงใด และบริษทัฯ สามารถเอาผลขาดทุนทางภาษีมาใชใ้นปีหนา้ไดห้รือไม่  
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นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงวา่มาตรฐานการบญัชีใหม่ไม่มีผลกระทบกบับริษทัฯ และบริษทั
สามารถนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชไ้ด ้แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) อยูด่ว้ย จึงตอ้งพิจารณาควบคู่กนัไปอีกคร้ัง 

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 2557 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 
2557 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  377,334,789 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย  0 0.0000 
งดออกเสียง  1,600 0.0004 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 651 ราย 377,336,389 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557  

ประธาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และ ขอ้ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบบญัชีวนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 410.5 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงตอ้งงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ จึงไม่มี
การเสนอขอใหจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในการประชุมคร้ังน้ีอีก  

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพิ่มเติม แลไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัย ประธาน
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  377,302,790 99.9910 
ไม่เห็นดว้ย  31,000 0.0082 
งดออกเสียง  2,600 0.0006 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 616 ราย 377,336,390 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้ ง
กรรมการเข้าใหม่ 

ประธาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าสําหรับการพิจารณาในวาระน้ี เพื่อให้จาํนวนหุ้นและจาํนวนเสียงท่ี
ลงคะแนนตรงกัน ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการ
ดาํเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
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1. นายอภิพร  ภาษวธัน์   กรรมการ 
2. เรืออากาศเอกมนตรี จาํเรียง   กรรมการ 
3.  เรืออากาศโทสุรพล  อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ /กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
4. นายผดุงเดช  อินทรลกัษณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเส่ี ยง/

กรรมการตรวจสอบ 

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิสิฐ ตนัติสุนทร เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอภิพร ภาษวธัน์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํเหน่งตามวาระ 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระน้ี ประธานมอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

นางสาวนวลวรรณ  ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดไวว้่า ในการประชุม
สามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น 
อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาสรรหาและเสนอบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา คือ 

1. มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมถึงขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์และเพิม่มูลค่าใหแ้ก่บริษทัฯ 

3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่บริษทัฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค ์ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความระมดัระวงัและความซ่ือสัตย ์ทุ่มเทอุทิศเวลา มีอาย ุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีเหมาะสม เตรียมตวัล่วงหนา้ก่อน
การประชุม และเป็นท่ียอมรับของสงัคม เป็นตน้ 



หนา้ 24/45 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
แลว้ เห็นสมควรเสนอบุคคล 3 ท่าน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1. เรืออากาศเอกมนตรี  จาํเรียง เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
2. เรืออากาศโทสุรพล  อิศรางกรู ณ อยธุยา เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
3. นายผดุงเดช  อินทรลกัษณ์ เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิสิฐ ตนัติสุนทร เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอภิพร ภาษวธัน์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํเเหน่งตามวาระ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 
1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซ่ึงจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ทาํใหใ้นการน้ีกรรมการของบริษทัฯ จึงมี
จาํนวนทั้งหมด 12 ท่าน 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการเขา้ใหม่ดงักล่าว ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณสมบติัจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ แลว้ และเน่ืองจากกรรมการเขา้ใหม่
ดงักล่าว มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) อีกทั้งมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และสามารถท่ีจะช่วยพฒันา
บริษทัฯ ได ้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวติั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ การเป็น
กรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 3 และรายละเอียดของกรรมการเขา้ใหม่ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามลาํดบั 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว 
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มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกับกรณีท่ีบริษทัฯ เสนอแต่งตั้ ง
นายจรัมพร โชติกเสถียร ซ่ึงเป็นกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีบริษทัลูกคือ
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย ์จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีเส้นทางบินเดียวกนักบัเส้นทางบินของบริษทัฯ เช่น กรุงเทพ - 
เชียงใหม่ มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือไม่ 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า ในปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย ์จาํกดั เป็นประเภท
กลุ่ม  Premium ดงันั้น การท่ีบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย ์จาํกดั มีเส้นทางบินเดียวกบับริษทัฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  

นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีราคาค่าโดยสารท่ี
แตกต่างกนัประมาณ 200 – 300 บาท มีผลต่อการแข่งขนัในดา้นราคาระหวา่งนกแอร์และไทยสมายลห์รือไม่ 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า ความแตกต่างของราคาดงักล่าวไม่มีผลในเชิงการแข่งขนั เน่ืองจากกลุ่ม
ลูกคา้ของทั้งสองบริษทัแตกต่างกนั 

นายธนัช ธัชวรานันท์ ผู ้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงวตัถุประสงค์ท่ีให้กรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงวา่เหตุผลวา่เน่ืองจากบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัฯ อยู่
ประมาณร้อยละ 39.2 ซ่ึงในอดีตกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของการบินไทย ก็ได้รับการแต่งตั้ งเข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด  

 นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงกรณีท่ีบริษทั การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างการดาํเนินงานภายในบริษทั โดยกาํลงัพิจารณาขายบริษทัท่ีไม่ทาํกาํไรออกไป 
มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะรวมถึงการขายบริษทันกแอร์ดว้ย 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงวา่ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่มีนโยบายการขายหุน้ของบริษทัฯ 
แต่อยา่งใด 

นายอาทิตย ์สุทธิ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอวา่ควรระบุในหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหก้บั
ผูถื้อหุ้นว่าเรืออากาศเอกมนตรี จาํเรียง เป็นผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจากมี



หนา้ 26/45 
 

ตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน อยา่งบริษทั ไทยสมายล ์จาํกดั ถึงแมว้า่ผูบ้ริหารจะไม่เห็น
วา่เป็นปัญหาเก่ียวกบัผลประโยชน์ก็ตาม 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงว่า การดาํเนินการดงักล่าวเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสอง
บริษทั และสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในดา้นการบริหารของทั้งสองบริษทัแยกกนัโดยส้ินเชิง บริษทัฯ ไม่ไดอ้ยู่
ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) แต่อยา่งใด 

นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้ ง
กรรมการว่าจาํเป็นจะตอ้งเป็นบุคคลใกลชิ้ดของบริษทัฯ เท่านั้นหรือไม่ และกรรมการบริษทัฯ เป็นไดม้ากสุดก่ีวาระ 
และคุณสมบติัของกรรมการท่ีบริษทัฯ กาํหนดวา่ตอ้งเป็นท่ียอมรับของสังคมนั้น ขอใหมี้การขยายความของคาํวา่เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม นอกจากน้ี หากผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลข้ึนมาเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด 
บุคคลดงักล่าวตอ้งมีช่ือเสียงหรือไม่ อยา่งไร  

นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงวา่ วิธีการสรรหา
ตอ้งเร่ิมจากการหาบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจเฉพาะ (ธุรกิจการ
บิน) บุคคลส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นกรรมการจะมีประวติัและประสบการณ์ในเร่ืองของการทาํสายการบิน และมี
ความรู้ความสามารถท่ีจะมาช่วยงานของบริษัทฯ ได้ หรือบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน ส่วน
หลกัเกณฑ์เร่ืองการเป็นท่ียอมรับในสังคม บริษทัฯ จะตรวจสอบว่าแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวท่ีเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณานั้นไม่เคยมีประวติัด่างพร้อย 

นายพิมล ศรีวกิรม ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยระบุวา่การแต่งตั้งบุคคลท่ีมาจากบริษทั การ
บินไทย จาํกดั (มหาชน) จะเขา้มาช่วยสนบัสนุน รวมทั้งใหข้อ้มูลเพิ่มเติมกบับริษทัฯ ได ้แต่ในแง่ของการแข่งขนั แมว้่า
นายพาที สารสิน จะไดช้ี้แจงเบ้ืองตน้แลว้ว่ากลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ จะแตกต่างกนั แต่ในบางเร่ืองท่ีบริษทัฯ พิจารณา
แลว้เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการก็จะไม่อนุญาตใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้
ประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นอิสระ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะคอย
ตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจจะทบัซอ้นหรือเก่ียวโยงกนัเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและโปร่งใส  

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติัการ
แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 
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นายอุณาพล แก่นทรัพยเ์กริก ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง เสนอความเห็นวา่ โดยมารยาทตอ้งเชิญ
กรรมการท่ีถูกเสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงออกนอกหอ้งประชุม 

ประธาน ช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของผูถื้อหุน้ ขอเชิญท่านกรรมการท่ีถูกเสนอกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงออกนอกหอ้งประชุม 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้บริษทัฯ อธิบายถึงเหตุผลท่ีเลือกนายวิสิฐ ตนัติสุนทร 
อดีตเลขาธิการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ และนายวสิิฐ ตนัติสุนทร เคยมีผลงาน
ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสายการบิน รวมทั้งจะเขา้มาช่วยงานของบริษทัฯ ในดา้นใด  

นายพาที สารสิน ช้ีแจงวา่นายวสิิฐ ตนัติสุนทร เคยดาํรงกรรมการของบริษทัฯ มาตั้งแต่ช่วงเร่ิมดาํเนิน
ธุรกิจ โดยจะเห็นถึงผลงานต่างๆ ท่ีนายวิสิฐ ตนัติสุนทร ไดใ้ห้ไวแ้ละมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเงิน บริษทัฯ จึงเห็นวา่นายวสิิฐ ตนัติสุนทร มีความเหมาะสมท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทั 

 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมติั
การแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

6.1  เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  373,786,690 99.0595 
ไม่เห็นดว้ย  2,518,600 0.6674 
งดออกเสียง  1,030,100 0.2729 
บตัรเสีย  1,000 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 616 ราย 377,336,390 - 
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 6.2  เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 

 

 

 

 

6.3  นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  374,504,690 99.2495 
ไม่เห็นดว้ย  1,778,600 0.4713 
งดออกเสียง  1,053,100 0.2790 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 616 ราย 377,336,390 - 

 
6.4  นายวิสิฐ ตันตสุินทร 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  374,537,390 99.2584 
ไม่เห็นดว้ย  1,784,100 0.4728 
งดออกเสียง  1,013,900 0.2686 
บตัรเสีย  1,000 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 616 ราย 377,336,390 - 

 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  349,160,890 92.5330 
ไม่เห็นดว้ย  27,129,100 7.1896 
งดออกเสียง  1,046,400 0.2773 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 616 ราย 377,336,390 - 
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6.5  นายจรัมพร โชติกเสถียร 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  375,430,990 99.4950 
ไม่เห็นดว้ย  1,891,300 0.5012 
งดออกเสียง  14,100 0.0037 
บตัรเสีย ) 0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 616 ราย 377,336,390 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558  

ประธาน มอบหมายให ้นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

 นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด 
พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 นั้น การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงมีมูลค่าตลาดใกลเ้คียงกบับริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,680,000 บาท แลว้ อตัรา
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมของกรรมการประจาํปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2557 แต่เหตุท่ีจาํนวนของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 มากกว่าปี 2557 เน่ืองจากบริษทัฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพิ่มเติม และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
จดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวใหเ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อดงัน้ี  
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ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนราย
เดือน (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อ
คร้ัง (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท   เน่ืองจากบริษทัฯ
ขาดทุนจากการ
ดํ า เ นิ น ง า น 
บริษทัฯ จึงงดจ่าย
โบนัสกรรมการ
สํ าห รับ ผลก าร
ดํ า เ นิ น ง า น
ประจาํปี 2557  

 

- ประธานกรรมการบริษทั 60,000 - 
- กรรมการบริษทั 40,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ - 30,000 
- กรรมการตรวจสอบ - 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

  

-  ประธานกรรมการสรรหาฯ - 30,000 
- กรรมการสรรหาฯ - 20,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
-  ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

- 30,000 

- กรรมการบริหารความเส่ียง - 20,000 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
และเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 โดยกาํหนดค่าตอบแทน
เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 

 

 

 



หนา้ 31/45 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  377,321,790 99.9942 
ไม่เห็นดว้ย  16,000 0.0042 
งดออกเสียง  5,600 0.0014 
บตัรเสีย 0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 619 ราย 377,343,390 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558  

ประธานมอบหมายให้นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู ้
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 นายพิมล ศรีวิกรม์ ช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ของแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 แล้ว และขอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึง
เป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยเสนอให้ผูส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

1) นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3809 และ/ หรือ 

2) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ 

3) นายเพิ่มศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3247 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบบริษทัและบุคคลดงักล่าวแลว้ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ ตลอดจนไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว 
บริษทัฯ และบุคคลดงักล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 จาํนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท และค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ของบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 
600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 จาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 2,500,000 บาท  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายพฤทธานนัต ์ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เหตุใดบริษทัฯ จึงเห็นวา่การ
ปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชีอยูท่ี่ร้อยละ 13.64 จึงเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่อ่ืนๆ ก็ไม่ไดป้รับเพิ่มค่าสอบบญัชี 
จากงบการเงินของบริษทัฯ ในขณะน้ี มีการปรับเพิ่มค่าสอบบญัชีข้ึนถึงร้อยละ 13.64 โดยส่วนตวัผูถื้อหุน้เห็นวา่จาํนวน
เงินค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนมากนั้นไม่เหมาะสม  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงในประเดน็ดงักล่าววา่ ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน
อีก 3 บริษทั และไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (Consolidation) ข้ึนเป็นปีแรก จึงทาํให้มีรายการ
ทางบญัชีเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปี 2557 ซ่ึงสูงข้ึนกว่าท่ีคาดการณ์ ในขณะท่ีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 นั้นยงัไม่ไดร้วม
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํงบการเงินรวม (Consolidation) 

สําหรับปี 2558 ผูส้อบบัญชีคาดว่ารายการทางบัญชี (Activity) น่าจะมีจาํนวนมากข้ึนตามจาํนวน
บริษทัท่ีเพิ่มข้ึน จึงเสนอขอปรับเพิ่มค่าสอบบญัชีดงักล่าวข้ึนจากปีก่อนหนา้ประมาณร้อยละ 13 แต่หากพิจารณารายการ
ทางบญัชี (Activity) ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงแลว้ อาจมีมากกวา่ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ี ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชี
เพิ่มเติม จาํนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2557 ภายหลงัจาก
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 แลว้ ดงันั้น ทาํใหค่้าสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2557  รวมเป็นจาํนวน
เงินทั้ งส้ิน 2,000,000 บาท ดังนั้ นจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมให้สัตยาบรรณการจ่ายค่าตอบแทนจาํนวน 600,000 บาท
ดงักล่าวแก่ผูส้อบบญัชี 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ในปี 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ไดอ้นุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เพียง 1,400,000 บาท แต่เหตุใดบริษทัฯ จึงจ่ายเงินค่าสอบบญัชีจาํนวน 2,000,000 
บาท ซ่ึงเกินกวา่จาํนวนท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงในประเด็นดงักล่าววา่ ในปี 2557 บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าสอบบญัชี
จาํนวน 1,400,000 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ เท่านั้น แต่ในกลางปี 2557 
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ภายหลงัจากท่ีประชุมไดอ้นุมติัค่าสอบบญัชีจาํนวนดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนทั้งส้ิน 3 บริษทั จึง
ส่งผลให้ค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายดงักล่าวแลว้ และจึงขอให้ผูถื้อหุ้นให้
สตัยาบนัหรือใหก้ารอนุมติัยอ้นหลงัในการประชุมคร้ังน้ี 

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัย 
ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัฯ โดยอนุมติัให้นายนิติ จึงนิจนิรันทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3809 และ/ หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 
และ/ หรือนายเพิ่มศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3427 เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ โดยใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ และอนุมติัเงินค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
2,500,000 บาท และให้สัตยาบรรณการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีเพื่อเป็นค่าสอบบญัชีเพิ่มเติม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงก่อตั้งในปี 2557 ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2557 
แลว้ จาํนวน 600,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  371,702,690 98.5025 
ไม่เห็นดว้ย  5,646,100 1.4962 
งดออกเสียง  4,600 0.0012 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 620 ราย 377,353,390 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ  

ประธาน มอบหมายใหน้างสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า เพื่อการขยายธุรกิจและจดัเตรียมเงินทุนให้แก่บริษทัฯ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยให้หุน้กูมี้อายไุม่เกิน 5 ปี นบั
แต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง บริษทัฯ สามารถใชเ้งินทุนดงักล่าวในการดาํเนินการกิจการและขยายกิจการของบริษทัฯ ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยงัไม่มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest-Bearing Debt) ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
ค่อนขา้งสูง การออกหุ้นกูจ้ะช่วยใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ลดตํ่าลง และไม่มีผลต่ออตัราส่วนการถือหุน้ของผู ้
ถือหุน้ในปัจจุบนั (Dilution Effect) จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินกูไ้ม่เกินกวา่ 3,000 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอ่ืน
ท่ีเทียบเท่า ณ วนัท่ีออกหุน้กู ้และขออนุมติัการมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
การเงิน เป็นผูก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภทและชนิดในแต่ละคร้ัง 
รวมทั้งใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ ให้
สาํเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เม่ือพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ 
แลว้ ในปีท่ีบริษทัฯ เพิ่มทุน บริษทัฯ มีเงินสดหรือเงินลงทุนระยะสั้นท่ีสามารถแปรสภาพเป็นเงินสดไดจ้าํนวน 5,000 
กว่าลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯ ใชเ้งินทุนดงักล่าวเพื่อเป็นเงินประกนัเคร่ืองบินจาํนวน 1,800 ลา้นบาท จึงเหลือเงินสด
หรือเงินลงทุนระยะสั้นท่ีสามารถแปรสภาพเป็นเงินสดจาํนวนประมาณ 3,000 ลา้นบาท หากบริษทัฯ ประสงค์จะออก
หุน้กูอี้กในวงเงินอีก 3,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจาํนวน 6,000 ลา้น บริษทัฯ มีแผนการลงทุนอยา่งไร 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงในประเด็นดงักล่าวต่อท่ีประชุมวา่ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษทัฯ ระบุไวช้ดัเจนว่าบริษทัฯ จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ของเคร่ืองบิน Boeing 737-
800 จาํนวน 7 ลาํ ซ่ึงเป็นส่วนเงินคงคา้ง บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย ซ่ึงมีจาํนวนรวมตามท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินบริษทัฯ ณ ปลายปี 2557 เป็นเงิน 228 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 7 พนักว่า
ลา้นบาท เงินดงักล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงจะถูกทยอยใชไ้ปในช่วงอีก 2 - 3 ปีขา้งหนา้ ทั้งน้ี การออกหุ้นกูต้ามท่ีขอ
อนุมติัน้ียงัไม่มีกาํหนดแน่นอนวา่จะออกในปีใด เน่ืองจากกระบวนการออกหุน้กูต้อ้งใชร้ะยะเวลา  

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเงิน
จาํนวน 6,000 ลา้นบาท เพิ่มเติมเท่าท่ีสามารถกระทาํได ้ 
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ประธาน สอบถามนางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ วา่บริษทัฯ มีกาํหนดจะออกหุน้กูด้งักล่าวเม่ือใด 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่าการออกหุ้นกูต้อ้งพิจารณาสภาวะตลาดเสียก่อน โดยตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของจาํนวนเงินท่ีจะออกหุน้กูแ้ละการรักษาใหต้น้ทุนการออกหุน้กูอ้ยูใ่นระดบัท่ีตํ่าดว้ย  

ประธานช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ในประเดน็ดงักล่าวจะตอ้งพิจารณากระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษทัฯ 
และมีความเห็นคิดวา่ในการออกหุน้กูจ้ะตอ้งพิจารณาถึงการจดัซ้ือเคร่ืองบิน Boeing 737-800 ในปี 2559 ถึงปี 2560 เป็นหลกั  

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การจดัหาเคร่ืองบิน Boeing 
737-800 ดงักล่าว บริษทัฯ เปล่ียนแนวทางจากการเช่าเป็นการจดัซ้ือใช่หรือไม่ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงประเด็นดงักล่าววา่ ในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้งิน
จาํนวนมากในการชาํระค่ามดัจาํสําหรับเคร่ืองบินท่ีจะรับมอบในปี 2561 ถึงปี 2562 ซ่ึงเคร่ืองบินดงักล่าวจะถูกจดัหา
โดยวธีิการเช่าซ้ือ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัการใหก้ระแสเงินสดมีจาํนวนมากในช่วงดงักล่าว  

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามราคาของเคร่ืองบิน Boeing 737-800 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงวา่ ไม่สามารถเปิดเผยได ้

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ตามสญัญาการซ้ือขายเคร่ืองบิน ราคาเคร่ืองบินดงักล่าวหา้มเปิดเผย 

นายพฤทธานนัต ์ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ตามปกติ การออกหุน้กูข้อง
บริษทัส่วนใหญ่จะออกเพ่ือระดมเงินทุน สาํหรับการใชเ้งินหรือลงทุนล่วงหนา้ก่อนการออกหุน้กูข้องบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 
บริษทัฯ ประสงคจ์ะออกหุ้นกูจ้าํนวนอีก 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีสูง หากมีการลงทุนท่ีตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก 
บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งออกหุน้กูบ่้อยคร้ังเพียงใดจึงจะเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า จากการศึกษาพบว่าวงเงินหุ้นกู้จาํนวน 3,000 ล้านบาท 
ดงักล่าว น่าจะเป็นจาํนวนท่ีเหมาะสมสาํหรับการลงทุนของบริษทัฯ ในช่วง 5 ปีขา้งหนา้  

นายพฤทธานนัต ์ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ท่ีกาํหนดอายขุองหุน้กู้
ท่ีขออนุมติัตามวาระน้ีไว ้5 ปี นั้น หมายถึงอายุไถ่ถอนของหุ้นกูด้งักล่าว หรือว่าบริษทัฯ จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกใน
ระยะเวลา 5 ปี 
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นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงวา่ ในวาระการขออนุมติัน้ี ระบุไวว้า่อายขุองหุน้กูไ้ม่เกิน 5 ปีใน
แต่ละคร้ังท่ีออก ทั้งน้ีบริษทัฯ จะสามารถออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมไดห้รือไม่นั้น ตอ้งข้ึนอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัของผูถื้อหุน้ 
เน่ืองจากประเดน็ดงักล่าวอยูใ่นความอนุมติัของผูถื้อหุน้  

นายพฤทธานนัต ์ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ หากบริษทัฯ ประสงค์
จะออกหุน้กูเ้พิ่มเติม บริษทัฯ จะออกหุน้กูเ้พิ่มเติมดงักล่าวดว้ยเหตุผลใด 

ประธาน ช้ีแจงว่า วตัถุประสงค์หลกัในขออนุมติัการออกหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีก็เพ่ือใชล้งทุนในเคร่ืองบิน
ใหม่  

นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ กาํหนด
อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูด้งักล่าวไวท่ี้อตัราเท่าใด และจดัระดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้(Rating) ดงักล่าว อยูใ่นระดบัใด 

ประธาน ช้ีแจงวา่ ประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาและดาํเนินการเพิ่มเติมต่อไป จึงยงัไม่สามารถ
แจง้อตัราดอกเบ้ีย และระดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูด้งักล่าวได ้

นายอุณาพล แก่นทรัพยเ์กริก ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตวัเอง แสดงความคิดเห็นว่า ก่อนท่ีบริษทัฯ จะ
ออกหุ้นกู้ดงักล่าว บริษทัฯ ไดศึ้กษาหรือปรึกษากบัผูใ้ดเก่ียวกบัสภาวะตลาดในปัจจุบนัหรือไม่ ในปัจจุบนัหุ้นของ
บริษทั มีราคาอยูท่ี่ 11 บาท 60 สตางค ์แต่เม่ือข่าวการออกหุน้กูแ้พร่ออกไปแลว้ ราคาหุน้บริษทัฯ จะลดลงและกระทบต่อผู ้
ถือหุน้รายยอ่ยอยา่งแน่นอน การออกหุ้นกูท่ี้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบดงักล่าวจึงควรกาํหนดให้ชดัเจนว่า มีวตัถุประสงค์
อยา่งไร ไม่ใช่ขออนุมติัแต่เพียงในหลกัการไวท่ี้จาํนวนรวม 3,000 ลา้นบาท เท่านั้น 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า การออกหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีจะส่งผล
ให้อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นเท่าใด และบริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการก่อหน้ีเพื่อท่ีจะดาํรงอตัราส่วนหน้ี
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งไร 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า หากคาํนวณโดยพิจารณาจากงบการเงินปัจจุบนัของบริษทัฯ 
อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะอยูท่ี่ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 ต่อ 1 ส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ดี 
บริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาว่าจะออกหุ้นกู ้ณ เวลาใด และขณะนั้นมีอตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity 
Ratio) เป็นจาํนวนเท่าใด 

ประธาน ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าว ยงัไม่มีการจดัระดบัความ
น่าเช่ือถือของหุ้นกู ้(Rating) และยงัไม่ไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ อีก แต่การขออนุมติัหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีเพื่อการวางมดัจาํ
เคร่ืองบินซ่ึงจะถูกจดัหาเพิ่มเติมในปี 2559 ถึงปี 2560 เพื่อไม่ใหบ้ริษทัฯ ขาดสภาพคล่องในเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงั
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ไม่ไดก้าํหนดว่าจะออกหุ้นกูเ้ม่ือใด การพิจารณาอนุมติัในคร้ังน้ีจึงเป็นการขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นเพื่อให้บริษทัฯ สามารถ
ดาํเนินการออกหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท ได ้ 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ จะกาํหนด
นโยบายการก่อหน้ีท่ีเก่ียวกบัอตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งไร 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า ตามปกติแลว้ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน จะมีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่ท่ีประมาณ 1.5 ถึง 2 ต่อ 1 ส่วนทุน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะ
ดาํเนินการให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบัอัตราดังกล่าว ทั้งน้ี ในการออกหุ้นกูจ้าํนวน 3,000 ลา้นบาท ตลอดจน
หน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯ กค็าดวา่จะใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยูท่ี่ระหวา่ง 1 - 1.2 ต่อ 1 ส่วนทุน 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง แสดงความเห็นว่า การออกหุ้นกูค้วร
ระบุระยะเวลาของหุ้นกูไ้วใ้นหนังสือเชิญประชุมดว้ยว่าตั้งแต่ปีใดถึงปีใด เน่ืองจากหนังสือเชิญประชุมในปีน้ีไม่ได้
กาํหนดรายละเอียดดงักล่าวไว ้หากมีวาระเก่ียวกบัการเพิ่มวงเงินกูอี้กในอนาคต บริษทัฯ ควรระบุจาํนวนวงเงินและ
จาํนวนปีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชว้งเงินวา่อยูร่ะหวา่งช่วงปีใด 

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวและจะดาํเนินการแกไ้ขต่อไป และช้ีแจงเพิ่มเติมว่าบริษทัฯ เพิ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดเ้พียง 2 ปี ปัจจุบนับริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ีดีพอสมควร แต่อาจตอ้งปรับปรุงเลก็นอ้ย 
โดยคาดวา่จะพฒันามากยิง่ข้ึนในปีต่อไป 

นายพฤทธานันต์ ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มี
อตัราส่วนทางการเงินอยูท่ี่ 0.8 ต่อ 1 ใช่หรือไม่ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest-
Bearing Debt) บริษทัฯ ไม่มีเงินกูร้ะยะยาวหรือเงินกูท่ี้จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเป็นประจาํ 

นายพฤทธานนัต ์ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอวา่กรณีท่ีบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียนั้น ควรระบุอตัราส่วนทางการเงินแต่ละดา้นในรายงานการเงินดว้ย เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถในการชาํระ
หน้ีและดอกเบ้ียของบริษทัฯ นอกจากนั้นยงัขอสอบถามเพิ่มเติมวา่โดยปกติอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ควรเกิน1.5 - 2 
ต่อ 1 ส่วนทุนใช่หรือไม่ และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในระดบัใดท่ีถือวา่เป็นอตัราส่วนท่ีตอ้งระวงั 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงวา่ อตัราส่วนดงักล่าวเป็นการกล่าวถึงอตัราส่วนในอุตสาหกรรม
ธุรกิจสายการบินทั่วโลก ทั้งน้ี นโยบายของบริษทัฯ ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (Conservative) บริษทัฯ เห็นว่าอตัราส่วน
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หน้ีสินต่อทุนท่ี  1 ต่อ 1 นั้ นเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ถ้าจะมีอัตราส่วนท่ีมากกว่านั้ น  ก็ไม่ควรเกินกว่าอัตราส่วนใน
อุตสาหกรรมการบินโลก 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผูรั้บมอบฉันทะ เห็นดว้ยกบัการออกหุ้นกูด้งักล่าว และสอบถามเพ่ิมเติมว่า 
แมบ้ริษทัฯ จะยงัไม่ไดด้าํเนินการจดัระดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้(TRIS Rating) ก่อนออกหุน้กู ้แต่เม่ือคร้ังท่ีนาํบริษทัฯ 
เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งมีการตรวจสอบธุรกิจ (Due Diligence) อยูแ่ลว้ ขอให้บริษทัฯ ประมาณค่าความน่าเช่ือถือ
ของหุน้กูว้า่อยูใ่นระดบัใด  

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงวา่ ขณะน้ีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการจดัระดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้
อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ กมี็ความมุ่งหมายวา่จะไม่ใหต้ํ่ากวา่ระดบัท่ีเหมาะสมแก่การลงทุน (Investment Grade) 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม 
ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท 
หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า และมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/ หรือประธาน
เจา้หน้าท่ีสายการเงินเป็นผูก้าํหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละ
ประเภทและชนิด ในแต่ละคร้ัง รวมทั้งใหมี้อาํนาจดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการออกและเสนอ
ขายหุน้กูน้ั้นๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  375,823,890 99.5946 
ไม่เห็นดว้ย  773,900 0.2050 
งดออกเสียง  755,600 0.2002 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 620 ราย 377,353,390 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่เติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
ในปัจจุบนัและการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และ
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ให้ครอบคลุมถึงการขยายตวัของธุรกิจและเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย โดยเพ่ิมวตัถุประสงค์ใหม่อีก 19 ขอ้ รวมเป็น 43 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ทั้งน้ี รายละเอียดของวตัถุประสงคท่ี์จะแกไ้ขเพิ่มเติม มีดงัน้ี 

1.  ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินคา้ พสัดุภณัฑ ์และคนโดยสารทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ 
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้ งบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีการ
ศุลกากรและการจดัระวางการขนส่งทุกชนิด  

2.  ประกอบกิจการบริการทางดา้นกฎหมาย ทางบญัชี ทางวศิวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
กิจการโฆษณา  

3.  รับเป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัดา้นการบริหารงานทางการบินพาณิชย ์การพาณิชยกรรม 
การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว และการลงทุนอนัมิใช่เก่ียวกบัการคา้หลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึง
การผลิต การจดัจาํหน่าย การตลาด และเทคนิค เก่ียวกบักิจการเหล่านั้น 

4.  ประกอบกิจการใหบ้ริการซ่อมแซม บาํรุงรักษา ตรวจสอบ อดัฉีด พน่นํ้ายากนัสนิม สาํหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไ้ขอุปกรณ์ป้องกนัวินาศภยั 
ทุกประเภท 

5.  ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินคา้และรับจา้งทาํของตามวตัถุท่ีประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่บุคคล 
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองคก์ารของรัฐ 

6. เขา้ทาํความตกลงและทาํสัญญากบัส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ตามวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัฯ และขอรับสิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทาน
จากส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ นั้น ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่เหมาะสม 
และดาํเนินการใช้สิทธิและปฏิบติัตามขอ้ตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และ
สัมปทานใด ๆ ทั้งส้ิน รวมทั้งทาํการโอนหรือใหสิ้ทธิตามขอ้ตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต 
สิทธิพิเศษ และสมัปทานนั้นใหแ้ก่บุคคลหรือบริษทัอ่ืน ๆ 
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7. ประกอบกิจการใหบ้ริการภาคพื้นทุกรูปแบบ สาํหรับอากาศยาน ผูโ้ดยสาร สัมภาระ และกิจกรรม
ต่อเน่ือง ทั้งในและนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนเป็นตวัแทนในการใหบ้ริการดงักล่าว 

8.  ประกอบกิจการรับให้บริการจัดเตรียมส่ิงของ วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สําหรับ
ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินและดูแลความเรียบร้อยของเคร่ืองบินใหพ้ร้อมสาํหรับการบิน 

9. ประกอบกิจการใหบ้ริการรับทาํความสะอาดทุกประเภท 

10. ประกอบกิจการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัทุกประเภท 

11. ประกอบกิจการให้บริการในลานจอดอากาศยาน บริการอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยอากาศยาน 
ใหบ้ริการเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าสาํหรับอากาศยาน 

12.  ประกอบกิจการใหบ้ริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่อากาศยาน ใหบ้ริการไฟฟ้า นํ้าด่ืม - นํ้าใชใ้น
อากาศยาน 

13. ประกอบกิจการใหบ้ริการถ่ายเทส่ิงปฏิกูลของอากาศยาน 

14. ประกอบกิจการใหบ้ริการใหส้ัญญาณมือ หรืออาณัติสญัญาณใด ๆ  แก่อากาศยาน เพ่ือเขา้หลุมจอด 
ใหบ้ริการติดต่อประสานงานการใหบ้ริการเติมนํ้ามนัอากาศยาน และการข้ึนลงของอากาศยาน 

15.  ประกอบกิจการให้บริการทาํความสะอาดภายในอากาศยาน ขบัรถบริการอุปกรณ์ระวางบรรทุก 
รวมทั้งใหบ้ริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืน 

16.  ประกอบกิจการให้บริการระบบไฟฟ้า 400 เฮิร์ตซ์ และระบบปรับอากาศสําหรับบริการ
อากาศยานชนิดติดตั้งอยูก่บัท่ี 

17.  ประกอบกิจการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบินและภาคพ้ืน 

18.  ประกอบกิจการ จดัตั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ประเภทร้านคา้ปลอดอากรเพื่อจดัจาํหน่ายสินคา้
ปลอดอากร ทัว่ราชอาณาจกัร (ยกเวน้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และ
การคา้ภายในเก่ียวกบัผลผลิตทางเกษตรพื้นเมือง)  

19.  ประกอบกิจการให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติทั่ว
ราชอาณาจกัร 
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ประธาน ช้ีแจงว่าการเพิ่มวตัถุประสงคด์งักล่าวก็เพื่อใหค้รอบคลุมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต พร้อมทั้งไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดงักล่าวว่าอาจมีเน้ือหากวา้งเกินไป เน่ืองจากบางขอ้ท่ีจะแกไ้ขนั้นไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของสายการบิน เช่น ขอ้ท่ีระบุว่า “ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินคา้และรับจา้งทาํของตามวตัถุท่ีประสงค์
ทั้ งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ” เป็นตน้ และแนะนําว่าธุรกิจใดท่ีไม่
ชาํนาญการหรือไม่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจการบิน ก็ไม่ควรระบุไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ เพราะบริษทัฯ มีเพียงความ
เช่ียวชาญดา้นธุรกิจการบินจนเป็นสายการบินราคาประหยดัภายในประเทศอนัดบัหน่ึงเท่านั้น บริษทัฯ จึงควรจะรักษา
อนัดบัหน่ึงนั้นไว ้หากบริษทัฯ ขยายธุรกิจมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได ้

ประธาน กล่าวขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํและรับความเห็นดงักล่าวไวพิ้จารณา  

ประธาน เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการของบริษทัฯ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการของบริษทัฯ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
ร้อยละของจํานวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย  376,577,890 99.7934 
ไม่เห็นดว้ย  773,900 0.2050 
งดออกเสียง  5,600 0.0014 
บตัรเสีย  0 - 
รวมผู้ถือหุ้นจํานวน 622 ราย 377,357,390 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 11  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  

นายอุณาพล แก่นทรัพยเ์กริก ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง แนะนาํให้บริษทัฯ จดัรถรับส่งสําหรับ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการเดินทางมายงัสถานท่ีประชุมค่อนขา้งลาํบาก และ
ไดส้อบถามเก่ียวกบัรายการนางฟ้าติดปีก (The Angel) โดยตอ้งการทราบวา่รายการดงักล่าวมีผลตอบรับเป็นอยา่งไร  

ประธาน รับขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัรถรับส่งสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัสภาพการแข่งขนัในธุรกิจการบิน
ท่ีบริษทัฯ ระบุไวใ้นคาํอธิบายประกอบงบการเงินของฝ่ายจดัการว่า บริษทัฯ มีภาวะอุปทานส่วนเกิน (Over Supply)  
ดงันั้น บริษทัฯ จะมีวธีิการจดัการปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ไดใ้ชก้ลยทุธ์ทางการตลาดดว้ยการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เป็นการกระตุน้ยอดขาย ยกตวัอย่างเช่น การจดัรายการนางฟ้าติดปีก (The Angel) ว่าเป็นการโฆษณาวิธีหน่ึงซ่ึงใช้
งบประมาณนอ้ยกวา่การโฆษณาทางโทรทศัน์ และยงัส่งผลทางออ้ม คือ ผูช้มจะไดส้มัผสักบัการดาํเนินงานของสายการบิน
นกแอร์และมาใชบ้ริการสายการบินมากข้ึน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐาน (Standard) ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
(Air Hostess) ของสายการบิน นอกจากน้ี รายการดงักล่าวไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดีจนตอ้งจดัทาํภาค 2 (Season 2)  จึงอาจ
กล่าวไดว้า่รายการดงักล่าวเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า  

ภาวะอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ในปัจจุบนัเกิดจากการเพิ่มฝูงบินของคู่แข่งอยา่งรวดเร็ว ส่งผล
ใหอุ้ปทาน (Supply) สูงข้ึน 

 ประธาน ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในน่านฟ้าของประเทศไทยมีสายการบินต่างชาติเขา้มาเป็นจาํนวนมาก 
และสายการบินต่างชาติเหล่านั้น มีเงินลงทุนท่ีสูงกว่าสายการบินของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสายการบินของ
ประเทศไทย ทั้งน้ีสายการบินของคนไทย ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืนๆ เร่ิมรับรู้ถึงสถานการณ์ดงักล่าว และพยายาม
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เม่ือสายการบินต่างชาติเขา้มาเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหส่้วนแบ่งการตลาด (Market 
Share) ของสายการบินของประเทศไทยตกลงอยา่งมาก และส่งกระทบต่อโครงสร้าง (Structure) ของการคมนาคม ซ่ึง
อาจเป็นอนัตรายต่อประเทศในอนาคต  
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นายธนัช ธัชวรานันท์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัเคร่ืองบิน Boeing 737-800 ท่ี
บริษทัฯ จะรับมอบอีก 7 ลาํ ในปี 2558 วา่บริษทัฯ มีวธีิการรับมอบอยา่งไร 

นายพาที สารสิน ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีบริษทัฯ มีแผนการรับมอบเคร่ืองบินทั้งส้ิน 4 ลาํ โดย 
2 ลาํเป็น Bombardier - Q400 ส่วนอีก 2 ลาํเป็น Boeing 737-800 ทั้ งน้ี  ขั้นตอนการพิจารณานําเคร่ืองบินเข้ามานั้ น 
บริษทัฯ จะตอ้งวางแผนเส้นทางการบิน (Design Destination) ให้เหมาะสมก่อนแลว้จึงนาํเคร่ืองบินเขา้มาดาํเนินงาน 
ทั้งน้ีบริษทัฯ สามารถพิจารณารับมอบเพียงบางส่วน (Pending) ได ้เช่น หากปีหนา้บริษทัฯ มีอตัราการเติบโต (Growth 
Rate) สูง บริษทัฯ อาจพิจารณานาํเคร่ืองบินเขา้มาเพิ่มได ้ในทางกลบักนัหากอตัราการเติบโตลดลง บริษทัฯ สามารถ
เจรจาขอชะลอการนาํเขา้ได ้ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่บริษทัฯ ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเคร่ืองบินท่ีไดรั้บมอบมา เน่ืองจากบริษทัฯไดเ้พ่ิม
เสน้ทางการบินต่างประเทศและจะเพิ่มมากข้ึนอีกในอนาคต ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความกงัวลในเร่ืองดงักล่าว  

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัการขายหุน้ของนายพาที สารสิน 
ซ่ึงเดิมถืออยู ่25 ลา้นหุน้ ขายไป 4.5 ลา้นหุน้โดยประมาณ รวมถึงการขายหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่หลายท่าน เช่น บริษทั 
ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ขายไปประมาณ 30 ลา้นหุ้น นายศุภพงษ ์อศัวินวิจิตร ขายจาก 25 ลา้นหุ้น เหลือ 9 ลา้นหุ้น ธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ขายจาก 25 ลา้นหุ้น เหลือ 21 ลา้นหุน้ และ Aviation Investment International Limited ขายหุน้
ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด พร้อมทั้งขอใหน้ายพาที สารสิน แสดงวสิยัทศัน์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 

นายพาที สารสิน ไดแ้สดงวิสัยทศัน์ในเร่ืองดงักล่าวว่า ตนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสายการบินนก
แอร์ให้เป็นสายการบินภายในประเทศอนัดบัหน่ึงอย่างย ัง่ยืน โดยเหตุท่ีตนเขา้มาทาํธุรกิจสายการบินเพราะตอ้งการ
ปกป้องธุรกิจสายการบินของประเทศไทย โดยไดอ้อกนวตักรรมใหม่และแนวความคิดใหม่อยา่งต่อเน่ือง ขอให้ผูถื้อหุ้น
ภาคภูมิใจว่าบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเพียงบริษทัท่ีสามารถตรวจสอบได ้(Auditable) แต่เป็นบริษทัท่ีโปร่งใส เป็นบริษทัท่ี
ต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมทุน  (Joint Venture) ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกับ  Singapore Airlines หรือกับ  All Nippon 
Airways – ANA ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือถือท่ีสายการบินต่างชาติมีให้แก่บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุน้เช่ือมัน่วา่บริษทัฯ 
จะพฒันาและไม่ยอมแพส้ายการบินต่างชาติในการดาํเนินธุรกิจ 

ประธาน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบนัหุน้ของธุรกิจสายการบิน (Aviation) ต่างก็อยูใ่นภาวะขาลง ทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ เน่ืองดว้ยสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีขายหุ้น
ออกไป น่าจะเป็นการขายหุน้ออกเพ่ือทาํกาํไรในเชิงการลงทุน (Investment) และมีแนวโนม้สูงท่ีจะกลบัเขา้มาซ้ือหุน้ใหม่ 
อีกทั้งตลาดหุ้นในปัจจุบนัอยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถเลือกทิศทางไดว้า่จะข้ึนหรือลง แต่ตนมีความมัน่ใจในอนาคตหุ้น
ของบริษทัฯ จะมีทิศทางท่ีดีข้ึนในระยะยาว 
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ในปัจจุบนัมีเหตุการณ์เก่ียวกบัองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation 
Organization หรือ ICAO) ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่จะเป็นประสบการณ์ท่ีดีสาํหรับประเทศไทย หากปัญหาดงักล่าวไดรั้บการ
แกไ้ขแลว้ ธุรกิจสายการบินของประเทศตอ้งเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะนกแอร์ซ่ึงเป็นสายการบินท่ีมีศกัยภาพและ
ภาพลกัษณ์ (Branding) ท่ีดี  

นายธนชั ธชัวรานนัท ์ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบับทสัมภาษณ์ของนายพาที สารสิน 
ท่ีได้กล่าวถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2556 ว่าได้กาํไรกว่า 1,000 ล้านบาท และผลประกอบการของปีน้ีมี
แนวโนม้วา่จะไม่มากดงัเช่นในปี 2556 นั้น วา่เกิดจากสาเหตุใด 

นายพาที สารสิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2556 มีความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวตั (Dynamic) ส่งผล
ใหผ้ลประกอบการสูงข้ึนถึงกวา่ 1,000 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ ผลกาํไรของบริษทัฯ ได ้ 

นายพฤทธานนัต ์ศรีวงศเ์ฉียง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่การรับมอบเคร่ืองบินใหม่จะ
สามารถช่วยแกปั้ญหาการล่าชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนดตามตารางการบิน (Delay) ไดห้รือไม่ 

นายพาที สารสิน เขา้ใจถึงปัญหาดงักล่าว แต่ขอช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นว่า บริษทัมีนโยบายใหค้วามสาํคญั
กบัความปลอดภยัของผูโ้ดยสารเป็นอนัดบัสูงสุด ดงันั้น หากมีปัจจยัท่ีจะกระทบต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร บริษทั
จะพิจารณาใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 

นางสาวพรทิพย ์หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวชมเชยการทาํงานของนายพาที 
สารสิน และเสนอวา่ในทวติเตอร์ (Twitter) นั้น มีการต่อวา่นกแอร์เก่ียวกบัการออกเดินทางล่าชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนดตาม
ตารางการบิน (Delay) อยูม่าก จึงเสนอแนะใหท้างทีมงานของสายการบินนกแอร์ ช่วยช้ีแจงเหตุผลของการออกเดินทางล่าชา้
กวา่เวลาท่ีกาํหนดตามตารางการบินเพือ่ใหไ้ม่เสียภาพพจน์ของบริษทัฯ  
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