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รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เร่ิมการประชุม 

นายพาที สารสิน รองประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) เน่ืองจาก

ประธานกรรมการบริษทัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นได ้ประธานไดข้อให้นางสาวเบญจพร พุทธินันทน์      

ท าหน้าท่ีผูด้  าเนินรายการการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 (“ผูด้  าเนินรายการ”) ผูด้  าเนินรายการแจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุน้ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 1,406,250,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1,135,999,882 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 บริษทัมี      

ทุนช าระแลว้จ านวน 1,135,999,882 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท มีผูถื้อหุ้นจ านวน 9,208 ราย ซ่ึงในการประชุม

คร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 67 ราย และดว้ยการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมแทนจ านวน 54 

ราย รวมกนัทั้ งส้ินเป็นจ านวน 121 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งหมดเป็นจ านวน 745,519,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6267 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดข้องบริษทั ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1) นายพาที สารสิน    กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2) นางนลินี        งามเศรษฐมาศ กรรมการ 
3) นางอุษณีย ์     แสงสิงแกว้ กรรมการ 
4) นายธีรพล      โชติชนาภิบาล กรรมการ 
5) นายประเวช    องอาจสิทธิกลุ   กรรมการ 
6) นายวสิิฐ         ตนัติสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7) นายอภิชาติ     จีระพนัธ์ุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และกรรมการตรวจสอบ 
8) นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9) นางจิราพร เชมนะสิริ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการของบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

1) นายสมหมาย   ภาษี  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั 

2) นายรัฐพล ภกัดีภูมิ  กรรมการ 

3) นายโชติศกัด์ิ       อาสภวริิยะ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา 
    และก าหนดค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1) นายปิยะ ยอดมณี  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2) นายนรหชั พลอยใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 

3) นายยอดชาย สุทธิธนกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์
4) นายไบรอนั เลสลี เจฟฟรี                 ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 

ท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1) นายเลก็      สิขรวทิย ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

2) นางรัชดา       เกลียวปฏินนท ์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

3) นายชรินทร์       สจัจญาณ  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ชรินทร์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

4) นางสาวเบญจพร    พทุธินนัทน์  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ชรินทร์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
5) นางสาวธนพร        รัตนพิเชฐกลุ     ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ชรินทร์ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

โดยมีนายทองทศ แพงลาด ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และนายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูแ้ทนจาก
ชมรมผูถื้อหุน้ไทย ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ีดว้ย 

พร้อมกนัน้ี เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้งและโปร่งใส ผูด้  าเนินรายการจึงเสนอขอให ้
ผูถื้อหุน้อาสาสมคัรท าหนา้ท่ีเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน ดงัน้ี  

1) นายทินกฤต นพกรณฐั  ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ  

2) นางสาวปภคัพิน สงวนโอษฐ  ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

ประธานมอบหมายให้ผูด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้

ในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือท่ีได้รับมอบฉันทะมา ซ่ึงเป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  
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2.   การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีบตัรลงคะแนนอยูน่ั้น ลงคะแนนเสียง

เฉพาะในกรณีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านั้น 
และจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

3.  เม่ือผู ้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูบัตร

ลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเพ่ือสรุปผลคะแนน และประธานจะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบัคะแนนและการลง
มติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ท่ี
ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  

4. ในทุกวาระ หากผูถื้อหุน้ตอ้งการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือข้ึน และเม่ือประธานอนุญาต
แลว้ ขอใหแ้ถลงวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมช่ือ-สกลุก่อนถามหรือแสดงความคิดเห็น 

5. ในการเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชบั เพื่อให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีเหมาะสม 

ส าหรับเอกสารท่ีใช้ในการประชุมวนัน้ี ประกอบด้วย ชุดหนังสือเชิญประชุมซ่ึงมีส าเนารายงานการ
ประชุมคร้ังก่อน แบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทั เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดและเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เพื่อเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม ซ่ึงเอกสารทั้งหมดไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัไวอี้กช่องทางหน่ึงดว้ย 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ไม่มีเร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม
ไปเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ีแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวตอ้นรับนางอุษณีย ์แสงสิงแกว้  
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นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอความเห็นใหแ้กไ้ขปรับปรุงรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 โดยใหมี้การลงช่ือผูจ้ดัท ารายงานการประชุมดว้ย  

ประธานรับขอ้เสนอแนะดงักล่าว  

ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

ร้อยละของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 745,902,036 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผูถื้อหุ้นจ านวน 145 ราย 745,902,036 - 

 

 หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูด้  าเนินรายการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (R i g h t s 

O f f e r i n g )  ควบคู่กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (N O K - W 1)     

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2 5 6 0 ไดอ้นุมติัแลว้นั้น บริษทัยงัคงเหลือหุน้ท่ียงัไม่ได้

ออกจ าหน่ายอยู ่ จ  านวน 114,000,118 หุน้ หลงัจากท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ี 
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ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) แลว้ โดยยงัมีหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ได้

อนุมติัจ านวน 156,250,000 หุ้น (ทั้ งน้ี ภายหลงัจากท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่

(Rights Offering) ในคร้ังท่ีแลว้ พบวา่บริษทัจะมีหุน้ส่วนเกินท่ียงัคงเหลือเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) อยูอี่กจ านวน 28,500,048 หุน้ ของจ านวนทั้งหมด  

156,250,000 หุน้)  

ดงันั้น เพ่ือปฏิบัติตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

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

1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัท่ี

คงเหลือจากท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 

ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมติัจ านวน 114,000,118 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัดังกล่าว บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,292,249,882  บาท (หน่ึงพันสองร้อยเก้าสิบสอง

ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปด
ร้อยแปดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,292,249,882 หุน้   (หน่ึงพันสองร้อยเก้าสิบสอง

ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปด
ร้อยแปดสิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1  บาท (-หน่ึงบาทถว้น-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 1,292,249,882 หุน้   (หน่ึงพันสองร้อยเก้าสิบสอง

ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปด
ร้อยแปดสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -0-  หุน้ (-)” 

 

ทั้งน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัตามหนังสือ

รับรองของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัตามหนังสือรับรองของ

บริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนของบริษทั และการจดทะเบียนแกไ้ข
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เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม            

ทุกประการ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงมีหุ้นเพ่ิมทุนซ่ึงบริษทัได้

เสนอขายคราวท่ีผา่นมาในราคา 2.40 บาท เหลือเป็นจ านวน 114,000,118 หุ้น และตอ้งการทราบวา่ผูใ้ดท่ีไม่ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าว  

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละท่าน บริษทั
จึงไม่อาจระบุไดช้ดัเจนถึงสาเหตุของการท่ีมีหุ้นเพ่ิมทุนเหลือในจ านวนดงักล่าว 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั

จ านวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เสนอขา้งตน้ทุกประการ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 114,000,118 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตดั

หุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติั

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทั รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 769,013,095 99.9986  

ไม่เห็นดว้ย 10,721  0.0013  

งดออกเสียง 0  0.0000  

บตัรเสีย 0  0.0000  

รวมผูถื้อหุ้นจ านวน 155 ราย 769,023,816  100.0000 
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หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระท่ี 4 ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ระเบียบวาระท่ี 4 และ 5 ท่ีจะน าเสนอเพื่อขอ

อนุมติัในท่ีประชุมคร้ังน้ี เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเง่ือนไขของกนัและกนั ดงันั้น หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามระเบียบวาระ

ท่ี 4 และ 5 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมน้ี ให้ถือวา่ระเบียบวาระท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมไปก่อนหนา้นั้นไดถู้ก

ยกเลิก และจะไม่มีการน าเสนอระเบียบวาระอ่ืนดงักล่าวเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไป และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจ

ขอ้มูลเบ้ืองตน้และช้ีแจงภาพรวมของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีก่อนท่ีจะพิจารณาวาระดงักล่าวต่อไป ประธานไดม้อบหมายให้

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้และช้ีแจงภาพรวมของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights 

Offering) ควบคู่กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ตามท่ีท่ี

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี  2560 ได้อนุมัติแล้วนั้ น  บ ริษัทได้รับ เงิน ทุนจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวจ านวน 

1,227,129,845.45 บาท และบริษทัไดใ้ชเ้งินเพ่ิมทุนกบัแผนการเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่บริษทัทั้งในดา้นการด าเนินงาน

และดา้นเงินทุน 

อยา่งไรก็ดี บริษทัยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นกิจการเพ่ือการด าเนินงาน เช่น 

เงินทุนหมุนเวยีน การปรับปรุงฝงูบิน รองรับการขยายตวัของเสน้ทางการบินท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัประเทศจีน บริษทัจึงเลง็เห็นถึง

ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมอีกประมาณ 1,700,000,000 บาท เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งใหแ้ก่บริษทัทั้งในดา้นการ

ด าเนินงานและดา้นเงินทุน  

นอกจากน้ี เม่ือมีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อ

หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ี บริษทัตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิวา่ดว้ยสิทธิและ

หนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ฉบบัลง

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ

อตัราการใชสิ้ทธิดงักล่าวดว้ย 

โดยนายปิยะ ยอดมณี ไดม้อบหมายให้นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั ท่ีปรึกษา 

เอเซีย พลสั จ ากดั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดรูปแบบการเพ่ิมทุนใหท่ี้ประชุมรับทราบ โดยมีสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด  1,207,000,000 หุ้น 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
20 กนัยายน 2560 ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
28 กนัยายน 2560 (Record Date)  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้ 
16 – 20 ตุลาคม 2560 ระยะเวลาจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
6 พฤศจิกายน 2560 หุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์/1 
 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยูมี่อตัรา

การใชสิ้ทธิเท่าใด และวนัสุดทา้ยท่ีสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดคื้อเม่ือใด 

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงว่า เดิมใบส าคญัแสดงสิทธิมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 

หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุน้ อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการปรับสิทธิ จะตอ้งมีการค านวณอตัรา

หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสทิธิของ NOK-W1 

/1 
ระยะเวลาการเข้าจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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การใชสิ้ทธิอีกคร้ังภายหลงัท่ีหุน้ข้ึนเคร่ืองหมาย XR โดย ณ ตอนน้ียงัไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากยงัไม่ทราบราคาตลาด

ในวนัดงักล่าว และเน่ืองจากราคาหุ้นท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีต ่ากวา่ราคาตลาดมาก ดงันั้น การปรับสิทธิน่าจะท าให้ผูถื้อหุ้นท่ี

ถือ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิจองซ้ือหุน้ไดม้ากกวา่ 1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิต ่ากวา่ 5 บาท 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูแ้ทนจากชมรมผูถื้อหุน้ไทย สอบถามดงัน้ี 

1. การตั้งราคาหุ้นเพ่ิมทุนท่ี 1.50 บาท มาจากสมมติฐานใด รวมถึงทราบข่าวมาวา่ บริษทัจะมีการเพ่ิม

ทุนอีก จึงอยากทราบวา่ราคาของหุน้เพ่ิมทุนในคราวหนา้จะลดลงต ่ากวา่ 1 บาทหรือไม่ 

2. หากบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (“การบินไทย”) สละสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

บริษทัอาจจะกลายเป็นบริษทัมหาชนท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารบินไทยซ่ึงมีกระทรวงการคลงัถือหุน้อยู ่ส่ิง

เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ใดกบับริษทั  

3. หากมีผูถื้อหุ้นรายใหม่เข้ามาแล้ว คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทจะถูกขบัเคล่ือนและ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

4. ทราบข่าวมาวา่ ส าหรับหุน้เพ่ิมทุนราคา 1.50 บาท ในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้รายใหม่เตรียมจองซ้ือหุน้เพ่ิม

ทุนดงักล่าวท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิทั้งหมดใช่หรือไม่ 

ประธานไดข้อใหน้ายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามขา้งตน้ 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งการท่ีจะปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้

บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน และจะพยายามน าเงินทุนท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปด าเนินการให้ดีท่ีสุดเพ่ือไม่ให้

ตอ้งมีการเพ่ิมทุนอนัเป็นการรบกวนผูถื้อหุน้อีก 

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมในเร่ืองราคาหุ้นเพ่ิมทุนวา่ ส าหรับราคาหุ้น

เพ่ิมทุนซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 1.50 บาทนั้น เป็นราคาท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้วา่น่าจะจูงใจให้ผูถื้อหุน้มาร่วมสนบัสนุนการจองซ้ือ

หุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยบริษทัไดพิ้จารณาแลว้วา่ เน่ืองจากเป็นการเสนอขายให้หุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม จึงไม่มีการเกิดผล

กระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) และบริษทัสามารถเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในราคาใดก็ได ้

นายวิชา โชคพงษ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ช้ีแจงวา่ ตนตั้งใจจะจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเกินกว่า

สิทธิ และทราบวา่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีเช่นกนั และมีความเห็นวา่การท่ีคุณอุษณีย ์

แสงสิงแกว้ มีส่วนร่วมในบริษทัจะส่งผลให้บริษทัดีข้ึน พร้อมทั้งแสดงความยินดีท่ีเท่ียวบินของบริษทัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมัน่ใจวา่

บริษทัจะไปไดดี้  

นายชิด แพรไพศาล ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามดงัน้ี 

1. หากผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะเกิดผลอยา่งไร และบริษทัมีแนวทางรองรับอยา่งไร 

2. เหตุใดเงินทุนท่ีบริษทัไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคร้ังท่ีแลว้จึงไม่เพียงพอ 

ประธานไดข้อใหน้ายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามขา้งตน้ 
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นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีแลว้ บริษทัตั้งใจจะเพ่ิมทุน

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินทุนเพ่ิมเติมจ านวนทั้งส้ินประมาณ 2,200 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเงินทุนไม่เต็มจ านวนตามท่ี

ตอ้งการ จึงท าให้แผนการด าเนินงานท่ีไดว้างไวล่้าชา้ไปกว่าก าหนด โดยหากผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ก็จะ

ส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ ล่าช้ามากยิ่งข้ึน และจะไม่ตอบสนองความต้องการของผู ้ถือหุ้นท่ีต้องการเห็นความ

เปล่ียนแปลงของบริษทั 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ตามงบแสดงฐานะการเงินล่าสุด

ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่าใด และหากเพ่ิม

ทุนส าเร็จแลว้ จะท าใหอ้ตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เหลือเท่าใด 

ประธานไดข้อใหน้ายไบรอนั เลสล่ี เจฟฟร่ี ตอบค าถามขา้งตน้ 

นายไบรอนั เลสล่ี เจฟฟร่ี ช้ีแจงวา่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

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

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่ จากงบแสดงฐานะการเงินดงักล่าว อตัราหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของบริษทันั้น บริษทัไม่มีหน้ีสินอ่ืน อยา่งไรก็ดีเคร่ืองบินของบริษทัทั้งหมดมา

จากการเช่าด าเนินงาน ซ่ึงบริษทัมีการวางเงินค ้าประกนัให้แก่สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการให้เช่าช่วงเคร่ืองบิน

บางล า 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเพ่ิมเติมและเสนอแนะดงัน้ี 

1. ในการประชุมคร้ังต่อไป หากมีการเพ่ิมทุนหรือลดทุน บริษทัควรแสดงอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) บนหนา้จอน าเสนอเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณา เน่ืองจากโดยทัว่ไป

แลว้ การเพ่ิมทุนเป็นไปเพ่ือลดอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio)  

2. จากการท่ีบริษทัช้ีแจงวา่ ปัจจุบนับริษทัไม่มีหน้ีสินอ่ืน จึงมีค าถามวา่ สาเหตุใดบริษทัจึงเพ่ิมทุน  ใน

เม่ือบริษทัยงัมีความสามารถ (Capability) ท่ีจะกู้ยืมเงินอีก ทั้ งน้ี เน่ืองจากการเพ่ิมทุนจะท าให้มี

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Earnings/ Shares) ของบริษทั ในส่วนของอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น 

(Price to Earnings Ratio; P/E Ratio) แมว้่าการเพ่ิมทุนนั้นไม่มีตน้ทุน เน่ืองจากไม่มีดอกเบ้ีย อนั

เป็นผลดีต่อบริษทัก็ตาม 

3. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีขาดทุนสะสมทั้งหมดเท่าใด ทั้งน้ี เน่ืองจากเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีควร

ช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติั 

 

 นางสาวภคินี พราหมณ์เทศ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 ไตรมาสท่ี 2 ท่ีบริษทัไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามงบการเงินรวมมีขาดทุนเกินทุน

ประมาณ 152 ลา้นบาท และตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัมีขาดทุนสะสมอยู่ท่ีประมาณ 3,800 ลา้นบาท 

และมีส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งส้ินประมาณ 1,092 ลา้นบาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 หนา้ 30/71 
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นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง กล่าววา่ อยากเห็นเอกชนท่ีประกอบธุรกิจแลว้

มีผลก าไรเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ และสอบถามวา่ บริษทัแน่ใจหรือไม่วา่การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จ านวนประมาณ 1,200 ลา้น

บาท จะเพียงพอ เน่ืองจากบริษทัยงัขาดทุน 3,000 กวา่ลา้นบาท และเหตุใดท่ีปรึกษาทางการเงินจึงช้ีแจงวา่ราคาหุ้นเพ่ิมทุน 

1.50 บาทเป็นราคาสมควร ในเม่ือบริษทัขาดทุนเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยงัไดแ้สดงความเห็นวา่ การเพ่ิมทุนในราคาน้ี

เป็นไปเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเก็งก าไรและจูงใจให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิ (Oversubscribe) ดงันั้น จึงไม่เห็น

ดว้ยกบัการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี และเช่ือวา่การเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะไม่สามารถช่วยใหบ้ริษทัฟ้ืนกลบัมา 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอให้มีการช้ีแจงในประเด็นท่ีวา่เหตุใดจึงมีหุ้น

เพ่ิมทุนซ่ึงเสนอขายในราคา 2.40 บาท เหลือเป็นจ านวนถึง 114,000,118 หุ้น และสอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. ทราบข่าวมาวา่ ในการเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีชาวต่างชาติเขา้มาถือหุ้นของบริษทั โดยมีการกวา้นซ้ือ

หุ้นของบริษทั ท าให้ราคาหุ้นของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้คณะกรรมการของบริษทัตรวจสอบ

เร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากหากมีต่างชาติเขา้มาถือหุ้นของบริษทัจะส่งผลต่อบริษทั  

2. การบินไทยซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่จะจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีหรือไม่  

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากการเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ีเป็นการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ซ่ึงหมายถึง จะมีเพียงผู ้

ถือหุ้นเดิมท่ีสามารถจองซ้ือหุ้นดงักล่าวได ้ดงันั้น จึงไม่มีชาวต่างชาติกวา้นซ้ือและจะเขา้มาจองซ้ือหุ้นตามท่ีผูถ้ือหุ้นได้

สอบถาม 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนจากชมรมผูถื้อหุ้นไทย แสดงความเห็นวา่ บริษทัไม่สามารถทราบไดว้า่ใน

อนาคตวา่จะมีการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัโดยต่างชาติหรือไม่ และสอบถามเพ่ิมเติมวา่ บรรทดัฐานของการก าหนดราคาหุ้น

เพ่ิมทุนตามท่ีบริษทัไดช้ี้แจงนั้นคืออะไร เหตุใดจึงก าหนดราคาต ่า เป็นไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใดหรือไม่  

นายเลก็ สิขรวิทย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการก าหนดราคาหุ้นเพ่ิมทุนเป็น 1.50 บาท

วา่ ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ีแลว้ บริษทัก าหนดราคาหุน้เพ่ิมทุนอยูท่ี่ 2.40 บาท โดยมีท่ีมาจากการมีส่วนลด (Discount) จากราคา

ตลาดท่ีร้อยละ 68 ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ขณะท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระชุมร่วมกนัและก าหนดราคาหุน้เพ่ิมทุนนั้น ราคา

ตลาดของหุ้นของบริษัทอยู่ท่ีประมาณ 4.70 บาท ดังนั้ นราคา 1.50 บาทดังกล่าวจึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลด (Discount) 

เช่นเดียวกบัคร้ังแรก บริษทัไม่ไดมี้ความตั้งใจอ่ืนใดในการก าหนดราคาลกัษณะขา้งตน้นอกเหนือจากตอ้งการเอ้ือความ

สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้วนลดราคาในอตัราร้อยละ 68 เท่ากบัคราวท่ีแลว้  

นายดว้ง สารกิจ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 

1. เม่ือเทียบกบัราคาหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังท่ีแลว้ซ่ึงอยูท่ี่ 2.40 บาท รวมถึงเม่ือเทียบกบัราคาหุน้เม่ือบริษทั

มีการออกเสนอขายหุ้นคร้ังแรกแก่ประชาชน (Initial Public Offering; IPO) พบวา่ราคาหุ้นเพ่ิมทุน

ในคร้ังน้ีถูกลดลงมามาก ซ่ึงส่งผลให้ผูถื้อหุ้นหลายท่านประสบภาวะขาดทุน จึงตอ้งการทราบ

สาเหตุของการลดราคาดงักล่าว 
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2. การก าหนดราคาหุ้นเพ่ิมทุนเป็น 1.50 บาท จะท าให้บริษทัไดรั้บเงินทุนเพียงพอใช่หรือไม่ ทั้ งน้ี 

เน่ืองจากไม่ตอ้งการใหบ้ริษทัมีการเพ่ิมทุนอีก 

3. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งสูง (Dilution Effect) 

ดงันั้น การก าหนดราคาหุน้เพ่ิมทุนเป็น 1.50 บาท ถือวา่เป็นการบงัคบัขายในตลาดหรือไม่ 

4. การประกาศราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิควรมีข้ึนหลงัทราบผลของการเพ่ิมทุนหรือไม่ 

เน่ืองจากหากประกาศราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวภายหลงัจากหุ้นของบริษทัข้ึนเคร่ืองหมาย XR อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) มากเกินไป หากผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิม

ทุนในคร้ังน้ีไม่ครบจ านวน  

ประธานไดข้อใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินตอบค าถามขา้งตน้ 

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงว่า การปรับสิทธิจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือใดนั้นเป็น

เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงไดก้ าหนดไวแ้ลว้ โดยตามหลกัเกณฑ ์จะตอ้งให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 

ก่อน ซ่ึงตอ้งรอให้ถึงวนัท่ีหุ้นของบริษทัข้ึนเคร่ืองหมาย XR การปรับสิทธิจึงจะมีผลใชบ้งัคบัและสามารถค านวณไดใ้น
ขณะนั้น  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บริษทัจะน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการ

เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปด าเนินการใด เหตุใดจึงตอ้งการเงินทุนเพ่ิมเพียง 1,200 กว่าลา้นบาท ในเม่ือบริษทัยงัคงขาดทุนเป็น

จ านวนกวา่ 3,000 ลา้นบาท  

ประธานไดข้อใหน้ายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามขา้งตน้ 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เงินทุนท่ีจะได้จากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงฝูงบิน ทั้ งอากาศยานขาเขา้และขาออก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการปฏิบัติการและสอดคลอ้งกับ

เป้าหมายตลาดของบริษทัท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ บริษทัจะเพ่ิมเท่ียวบินต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงมีระยะทางไกล

ข้ึน นอกจากนั้น เงินทุนท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะลดตน้ทุนในหลายๆ จุด 

บริษทัอาจจะตอ้งด าเนินการลงทุนก่อน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและท าใหมี้ตน้ทุนบริหารท่ีสามารถแข่งขนัได ้

นายกฤตเตโช สิริภสัสร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. เขา้ใจว่าบริษทัก าลงัยื่นขอใบรับรองผูด้  าเนินการเดินอากาศจากส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือให้ เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization; ICAO) จึงสงสัยวา่ บริษทัจะด าเนินการขยายฝูงบินไป

ต่างประเทศตามแผนการใชเ้งินของบริษทัไดอ้ยา่งไร 

2. จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัในไตรมาสท่ี 2 พบว่าสาเหตุหลกัของการขาดทุนคือ ราคา

น ้ ามนัท่ีสูงข้ึนต่อผูโ้ดยสารแต่ละคน จึงตอ้งการให้ผูบ้ริหารอธิบายแนวทางป้องกนัความเส่ียงของ

ราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนอนัมีผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทั 
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3. จากท่ีได้เข้าร่วมการประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ีผ่านมา บริษัทได้ช้ีแจงว่า อัตราการใช้

ประโยชน์จากอากาศยาน (Aircraft Utilization Rate) อยูท่ี่ประมาณ 8 ชัว่โมง โดยบริษทัจะพยายาม

เพ่ิมจ านวนชัว่โมงให้มากข้ึน และคาดวา่ประมาณเดือนมิถุนายนจะสามารถเพ่ิมไดเ้ป็น 10 ชัว่โมง 

จึงตอ้งการทราบวา่ ปัจจุบนั อตัราการใชป้ระโยชน์ (Aircraft Utilization Rate) ของอากาศยานยู่ท่ี

ประมาณก่ีชัว่โมง 

4. จากท่ีได้เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ีผ่านมา บริษทัได้ช้ีแจงว่า ปัญหาเก่ียวกับ

นกับินท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการจา้งนักบินต่างประเทศ และคาดวา่ประมาณเดือน

มิถุนายน จะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้จึงตอ้งการทราบสถานการณ์ล่าสุดของปัญหาดงักล่าว 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในเร่ืองของการขอใบรับรองผูด้  าเนินการเดินอากาศ แมปั้จจุบนั

ประเทศไทยไดรั้บผลการประเมินจากองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization; 

ICAO) ในดา้นความปลอดภยัต ่ากวา่มาตรฐาน (Red Flag) อยา่งไรก็ตามมาตรฐานดงักล่าวไม่ไดใ้ชบ้งัคบักบัการบินไปยงั

ประเทศปลายทางทุกประเทศ โดยในบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษทัยงัสามารถท าการบินเขา้ไปได ้ซ่ึง

เป็นเส้นทางหลกัท่ียงัมีการขยายตวัค่อนขา้งมาก ส าหรับราคาน ้ ามนันั้น ไม่ทราบชดัเจนว่าเหตุใดน ้ ามนัจึงมีราคาสูงข้ึน 

เน่ืองจากราคาต่อหน่วยยงัเท่าเดิม  

ในปัจจุบนับริษทัก าลงัพยายามเพ่ิมชัว่โมงการบินหรืออตัราการใชป้ระโยชน์ของอากาศยาน (Aircraft 

Utilization Rate) อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับวา่ยงัไม่สามารถเพ่ิมไดม้ากเท่าท่ีควร เน่ืองจากบริษทัยงัมีอากาศยานอยูจ่  านวน

มาก และบางล าจะตอ้งมีการซ่อมบ ารุง ส่วนในเร่ืองของนกับินนั้น สัญญาจา้งนกับินต่างชาติไดส้ิ้นสุดลงเป็นส่วนใหญ่แลว้ 

โดยมีสญัญาบางฉบบัท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจา้งนกับินต่างชาติเพ่ือขบัข่ีอากาศยานประเภท

ใบพดั ดงันั้น ค่าใชจ่้ายในส่วนของนกับินท่ีสูงก็จะลดลงในปีน้ี และบริษทัมีนกับินเพียงพอ 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นยงัไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงเก่ียวกบัราคาหุ้นเพ่ิมทุนท่ีก าหนดโดยมี

ราคาส่วนลด (Discount) จากราคาตลาด และเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กบัคนท่ีรู้ขอ้มูลภายใน

ของบริษทัขายหุ้นก่อน และส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นรายย่อย ดังนั้ น ในอนาคต จึงตอ้งการให้

บริษทัพิจารณาก าหนดราคาหุน้จากขอ้มูลพ้ืนฐาน ของบริษทั  

2. เห็นวา่บริษทัควรเปิดโอกาสให้นกัลงทุนท่ีมีเงินทุนและมีศกัยภาพเขา้มาร่วมบริหารงานในบริษทั

เพื่อใหก้ารบริหารเกิดก าไร 

3. บริษัทควรแสดงขอ้มูลต่างๆ ให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นในการพิจารณา

อนุมติัการเพ่ิมทุน 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามและเสนอแนะดงัน้ี 
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1. ในการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการเพ่ิมทุน เหตุใดบริษทัจึงไม่ตดัหุน้ท่ีบริษทัออกมารองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูจ่  านวนประมาณ 28 ลา้นหุน้ท้ิงไปดงัเช่นหุน้ท่ีเหลือจากการ

เสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

จ านวนประมาณ 114 ลา้นหุ้น และตามกฎหมาย หุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิกับหุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นกรณีเดียวกัน

หรือไม่  

2. บริษทัมีนโยบายเปล่ียนแปลงอะไรหรือไม่เพื่อท่ีจะขจดัปัญหาการขาดทุนของบริษทั เน่ืองจากเช่ือ

วา่หากบริษทัยงัขาดทุนต่อไป จะท าใหต้อ้งมีการเพ่ิมทุนอยูเ่ร่ือยไป ทั้งน้ี เห็นวา่บริษทัควรก าหนด

ราคาหุ้นเพ่ิมทุนในราคาสูงๆ และควรอธิบายแผนการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของบริษทัให้

ชดัเจน 

ประธานไดข้อใหน้ายชรินทร์ สจัจญาณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ตอบค าถามขา้งตน้ 

นายชรินทร์ สจัจญาณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ีแลว้ หุน้ท่ีบริษทัออก

และเสนอขายแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนั คือ หุน้ท่ีออกมาเพ่ือรองรับการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ี

ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และหุน้ท่ีออกมาเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยในการเพ่ิม

ทุนคร้ังน้ี หากยงัคงมีหุ้นเหลือภายหลงัจากการเสนอขายในคร้ังก่อน ตามกฎหมายจะตอ้งด าเนินการตดัหุ้นเฉพาะหุ้นท่ี

ออกมาเพ่ือรองรับการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ท่ีเหลือ

ท้ิงไป โดยไม่จ าเป็นตอ้งตดัหุ้นท่ีออกมาเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และเน่ืองจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

บริษทัไดก้ าหนดราคาหุน้เพ่ิมทุนค่อนขา้งต ่า จึงตอ้งออกหุ้นเพ่ิมเพ่ือรองรับการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยการออกหุ้นเพื่อรองรับการ

ปรับสิทธิดงักล่าวนั้น สามารถกระท าไดส้องวิธี คือ น าหุน้ส่วนเกินท่ีออกมาเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

คร้ังท่ีแลว้จ านวนประมาณ 28 ลา้นหุ้น มาสมทบกบัหุ้นท่ีบริษทัออกใหม่ในคร้ังน้ีอีกจ านวนประมาณ 71 ลา้นหุ้น หรือตดั

หุน้ท่ีออกมาเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ีแลว้ทั้งหมด และออกหุน้ใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการปรับ

สิทธิก็ได ้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะวา่ บริษทัไม่ควรขยายเสน้ทางบินไปยงั

ต่างประเทศ และควรปรับปรุงเสน้ทางบินในประเทศใหดี้ข้ึน 

หลงัจากนั้น ประธานจึงเขา้สู่การลงมติในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ต่อไป 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

จ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนจ านวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 

4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ผูด้  าเนินรายการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยรายละเอียดท่ีไดอ้ธิบายแลว้ก่อนหนา้น้ี บริษทัมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุน

จ ดท ะ เบี ยน ให ม่ จ าน วน  2,499,249,882 บ าท  โ ด ยก าร อ อ ก หุ้ น ส ามัญ เพ่ิ ม ทุ น จ าน วน  1,207,000,000 หุ้ น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่

ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเน่ืองจากการเสนอ

ขายหุน้สามญัออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในคร้ังน้ี จ านวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น 

ทั้งน้ี รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม พร้อมกบัส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทัตอ้งแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 2,499,249,882  บาท (สองพันส่ี ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน

สองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปดร้อย
แปดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,499,249,882  หุน้   (สองพันส่ี ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน

สองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปดร้อย
แปดสิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1  บาท (-หน่ึงบาทถว้น-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 2,499,249,882  หุน้   (สองพันส่ี ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน

สองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปดร้อย
แปดสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -0-  หุน้ (-)” 

 

ทั้งน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัตามหนังสือ

รับรองของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัตามหนังสือรับรองของ

บริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทั และการจดทะเบียนแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมทุก
ประการ 
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หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

จ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 

1,207,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื ่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ทุก
ประการ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 1,207,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882  บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติัการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมถึงการ
มอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 771,081,654 99.5932 

ไม่เห็นดว้ย 3,024,621 0.3906 

งดออกเสียง 124,700 0.0161 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมผูถื้อหุ้นจ านวน 235 ราย 774,230,975 100.0000 

 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกินจ านวน 

1,207,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู ้

ถือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ผูด้  าเนินรายการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 4 และตาม

รายละเอียดท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดอ้ธิบายเบ้ืองตน้ไปแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั ไม่เกินจ านวน 1,207,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ทั้งน้ี บริษทัก าหนดสัดส่วนการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีใชใ้นการจดัสรร

ทั้งส้ิน 1,135,999,882 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัส าหรับการเสนอขายดงักล่าวในช่วงวนัท่ี 16-20 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วนัท า

การ) โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามขอ้น้ี ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู ้

ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ทั้งน้ี ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมทุกประการ  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุน ในจ านวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1   
(NOK-W1) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเน่ืองจากการเสนอขายหุน้
สามญัออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในคร้ังน้ี  

ทั้งน้ี รายการในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม พร้อมกบัส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้คณะกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทั ตามหนงัสือรับรองของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจ

ลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั ตามหนังสือรับรองของบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม 

และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมทุกประการ 

หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ประธานจึง

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ ้นสามญัใหม่จากการเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ไม่เกินจ านวน 

1,207,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย

ถืออยู ่(Rights Offering) และเพื ่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1               

(NOK-W1) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้

เสนอขา้งตน้ทุกประการ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั       

ไม่เกินจ านวน 1,207,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ ้นเดิมตาม

สัดส่วนจ านวนหุ ้นที่ผูถ้ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และเพื ่อรองรับการใชส้ิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามญัของบริษทั คร้ังที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา                 

การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้               
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
ร้อยละของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 771,082,264 99.6100 

ไม่เห็นดว้ย 3,018,621 0.3899 

งดออกเสียง 130,500 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผูถื้อหุ้นจ านวน 240 ราย 774,231,385 - 

 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เงินทุนท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเพ่ิมทุน
ในคร้ังน้ี จะน าไปด าเนินการเพ่ือใหบ้ริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยา่งไร โปรดช้ีแจงรายละเอียด 

ประธานขอใหน้ายปิยะ ยอดมณี ตอบค าถามขา้งตน้ 

นายปิยะ ยอดมณี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในปีน้ี บริษัทจะมีเท่ียวบินในประเทศมากข้ึน อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากผูโ้ดยสารคนไทยนิยมเดินทางในช่วงเวลากลางวนั ดงันั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดตน้ทุนบริษทัจะเพ่ิม
เท่ียวบินในเวลากลางคืนให้มากข้ึน โดยเจาะกลุ่มตลาดท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีไม่ได้ถูกจ ากัด             
การบินโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) และบริษัท   
พยายามจะยกเลิกสญัญาเช่าอากาศยานเก่าหลายล าก่อนก าหนด เพ่ือใหเ้กิดอตัราการใชป้ระโยชน์ของอากาศยานอยา่งเตม็ท่ี  
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โดยอากาศยานใหม่ของบริษทัจะมีอตัราการใชป้ระโยชน์หรือชัว่โมงการบินท่ีดีข้ึนดว้ย นอกจากนั้น บริษทัจะพฒันาการ
ขายสินคา้โดยการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน เพ่ือให้เกิดรายไดใ้นส่วนนอกเหนือรายไดจ้ากการบินให้มากข้ึน     
คาดวา่แผนการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จะท าใหผ้ลประกอบการบริษทัดีข้ึน 

ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตุใดจึงไม่มีการเสนอขายใบส าคญัการแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
ใหม่ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี บริษทัจะไดรั้บเงินทุนเพียงพอจากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีหรือไม่ 

ประธานขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินตอบค าถามขา้งตน้ 

นายเลก็ สิขรวิทย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงวา่ การก าหนดจ านวนหุ้นเพ่ิมทุนนั้นเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีตอ้งการจะใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมอีกประมาณ 1,700 ลา้นบาท ดงันั้น จึงไม่ไดมี้การเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิควบคู่กบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และราคาหุน้ก็ค่อนขา้งถูกอยูแ่ลว้ 

นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะให้บริษทัสร้างความเช่ือถือของบริษทั 
โดยเฉพาะต่อผูโ้ดยสารของสายการบินของบริษทั โดยบริษทัควรปรับปรุงการให้บริการต่างๆ เช่น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การเดินทาง ล าดบัการข้ึนอากาศยาน เป็นตน้ 

ประธานรับค าเสนอแนะและขอความกรุณาให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทักบัฝ่ายบริหารของบริษทั ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม 

 ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษัทได้ช้ีแจงว่าจะมีการขยายเท่ียวบินไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนมากข้ึน และจาก
รายงานประจ าปีของบริษทั ระบุวา่ปัจจุบนับริษทัมีเท่ียวบินเช่าเหมาล าท่ีจะเดินทางไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 20-30 จึงตอ้งการสอบถามวา่เท่ียวบินเหล่าน้ีท่ีจะเพ่ิมข้ึนเป็น
เท่ียวบินปกติใช่หรือไม่ 

2. การเก็บภาษีน ้ ามนัจากกรมสรรพสามิตเป็นการเก็บจากบริษทัสายการบินหรือจากผูโ้ดยสาร ทั้งน้ี 
เน่ืองจากค าอธิบายงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัในไตรมาสท่ี 2 ระบุวา่สาเหตุท่ีตน้ทุนน ้ ามนั
ของบริษทัเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนและการจดัเก็บภาษีน ้ ามนัของกรมสรรพสามิต 
อยา่งไรก็ดี จากค าอธิบายงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัอ่ืน ระบุวา่การจดัเก็บภาษีน ้ ามนัดงักล่าว
เป็นการเก็บจากผูโ้ดยสาร มิใช่กบับริษทัสายการบิน  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการลดสวสัดิการหรือ
ค่าตอบแทนของกรรมการ และตอ้งการใหบ้ริษทัอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนการใชเ้งินทุนของบริษทั 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ค  าถามดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั จึงขอความ

กรุณาใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะกบัฝ่ายบริหารของบริษทั ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูแ้ทนจากชมรมผูถื้อหุ้นไทย แสดงความเห็นวา่ ภายหลงัเพ่ิมทุนส าเร็จ อาจจะท า
ใหบ้ริษทัเปล่ียนสญัชาติ เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้ต่างชาติในตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้มาซ้ือหุน้ของบริษทั 
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หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไม่มีผูถื้อหุ้น

สอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใหท่ี้ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิด
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

 

ปิดประชุมเวลา 11.10 น. 

  
 

ลงช่ือ  ____________________________________   

 (นายพาที สารสิน) 
 ประธานในท่ีประชุม 

  

ลงช่ือ  ____________________________________   

 (นางสาวสุนนัท ์วทิวสัพงศธ์ร) 
 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และเลขานุการบริษทั 
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