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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้ น 3 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

เร่ิมการประชุม 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ประธานไดข้อให้

นายธีรศกัด์ิ เพช็รไพบูลย ์ทาํหนา้ท่ีดาํเนินรายการการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 (“ผู้ดาํเนินรายการ”) 

กรรมการบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

4. นายวฒิุภูมิ  จุฬางกรู กรรมการ 

5. นางแฮตเตอร์  แมร่ี  สุขเกษม  OBE กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. นายสุเมธ  ดาํรงชยัธรรม กรรมการ 

7. นายววิฒัน์  ปิยะวโิรจน์ กรรมการ 

8. นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวสิิฐ  ตนัติสุนทร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษัท ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกจิ 

1. นางจิราพร  เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

  และกาํหนดค่าตอบแทน 
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2. นายรัฐพล  ภกัดีภูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายชวลิต  อตัถศาสตร์ กรรมการ 

ทั้งน้ี สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีคิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวอุมาภรณ์  พรพิมลวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 

2) นายชยัรัตน์  แสงจนัทร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 

3) นายทวชียั  อจัฉริยแพศวก์ลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) พลเอก พรชยั  กรานเลิศ ท่ีปรึกษาบริษทั และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) นายสรสิทธ์ิ  สุนทรเกศ ท่ีปรึกษาบริษทั และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3) นายธีรพล  โชติชนาภิบาล ท่ีปรึกษาบริษทั  และกรรมการบริหาร 

4) ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

5) นายวศิน  เหลืองหิรัญ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

6) นายธีรศกัด์ิ  เพช็รไพบูลย ์ ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั 

7) นางสาวภาสินี  จิรวทิวสั ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั 

ทั้ งน้ี นายธีรศักด์ิ  เพ็ชรไพบูลย ์เป็นผูด้ ําเนินรายการ และทําหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการดําเนินการ

ลงคะแนนเสียงของบริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และการประชุมในวนัน้ี ดร.เกษสิรี ป้ันธุระ ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริม

ผูล้งทุนไทย เป็นผูร่้วมสงัเกตการณ์ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และเพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้ง

และโปร่งใส ผูด้าํเนินรายการจึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นอาสาสมคัรทาํหน้าท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน 

ดงัน้ี 

1) นางสาวณชัชา  เกียรตินกัสู ้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

2) นางสาวพิชชา คลุมเครือ ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
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ผูด้าํเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะน้ีเป็นเวลา 14.05 น. ปัจจุบัน บริษทัฯ มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 

3,108,515,756 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท มีผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จาํนวน 8,102 ราย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 70 ราย รวมจาํนวนหุ้น 690,498,472 หุ้น

และดว้ยการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทนจาํนวน 72 ราย รวมจาํนวนหุน้ 1,412,144,595 หุน้ รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ินเป็นจาํนวน 142 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งหมดเป็นจาํนวน 2,102,643,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6414 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกล่าวตอ้นรับและกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเดินทาง

มาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีและมอบหมายให้ผูด้าํเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการ

ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ผูด้าํเนินรายการช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทุก

วาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้น 1 ราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ หรือ ท่ีได้รับมอบฉันทะมา ซ่ึงเป็นไปตาม

กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 ประธานฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้ น

ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 

สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ยในวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของ

บริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้ งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ

ลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 

สาํหรับวาระท่ี 5 วาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

นั้น บริษทัฯ จะเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สําหรับการพิจารณาเลือกตั้ ง

กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนน

จากผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ ทั้งน้ี ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการ

ชัว่คราว ตั้งแต่เร่ิมวาระท่ี 5 เพ่ือการนบัฐานคะแนนเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้งจนกวา่การดาํเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี 
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สาํหรับวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกบับุคคลเก่ียวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้

ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดแ้ก่ นางหทยัรัตน์ จุฬางกรู และ นายสรรเสริญ จุฬางกรู 

การลงคะแนนเสียงลกัษณะดงัต่อไปน้ีถือเป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกาํกบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 

3. เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ชูบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรเพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีเก็บ เพ่ือสรุปผลคะแนน และประธานฯ จะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบัคะแนนและการลงมติของวาระนั้นเป็นลาํดบัต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุม

ดาํเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

4. ในทุกวาระ หากผูถื้อหุ้นตอ้งการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือข้ึน และเม่ือประธานฯ อนุญาต

แลว้ ขอใหแ้ถลงวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะพร้อม ช่ือ - สกลุก่อน  

5. ในการเสนอความเห็นหรือคาํถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพ่ือให้การประชุมมี

ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม 

สาํหรับเอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี ประกอบดว้ย ชุดหนงัสือเชิญประชุม ประกอบดว้ยรายงานประจาํปี 

2561 ของบริษทัฯ และสําเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัฯ สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น คาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนํามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น และนิยาม

กรรมการอิสระแบบฟอร์มลงทะเบียน สารสนเทศการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายงาน

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และแผนท่ีของ

สถานท่ีจดัประชุม ซ่ึงเอกสารทั้งหมดไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ไวอี้กช่องทางหน่ึงดว้ย 
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย

อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม

และรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 

3 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงปรากฎวา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

หรือรายช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 น้ี 

 สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 และรายงานประจาํปี 2561 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบ

ปี 2561 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2561 และไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบ

ล่วงหน้าแลว้ในรูปแบบ QR Code อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดจ้ัดทาํวีดิทัศน์สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 

นาํเสนอในคร้ังน้ีดว้ย ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้รับชมวดิีทศัน์ดงักล่าว 

ภายหลงัท่ีผูถื้อหุ้นไดช้มวีดิทศัน์แลว้ ประธานขอให้นายประเวช  องอาจสิทธิกุล กรรมการ และรักษาการ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ใหท่้านผูถื้อหุน้รับทราบเพ่ิมเติม 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รายงานเพ่ิมเติมต่อท่ี

ประชุมว่า ในปี 2561 ท่ีผ่านมานั้ น ธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทั้ งสายการบินในประเทศและสายการบิน

ต่างประเทศ สงัเกตไดจ้ากการปรับตวัลงของอตัราค่าโดยสาร เม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ ยิ่งไปกวา่นั้นราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงในปีท่ีแลว้

มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูของธุรกิจเพ่ือหยดุการขาดทุน และสร้าง

รายไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และการขยายเส้นทางการบิน ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ให้บริการในเส้นทางบิน

ระหว่างเมืองรองเพ่ิมมากข้ึน อาทิ เส้นทางบินจากอุดรธานีไปยงัอุบลราชธานี และเส้นทางบินจากกรุงเทพมหานครไปยงั

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (“การบินไทย”) และบริษทั ไทยสมายล์

แอร์เวย ์จาํกดั (“ไทยสมายล์”) ภายใต ้ช่ือ “ไทยกรุ๊ป” และการใหบ้ริการต่อรถ ต่อเรือหรือ Fly ‘n’ Ferry และ Fly ‘n’ Ride ซ่ึงใน

ปีท่ีผา่นมาไดเ้พ่ิมเสน้ทาง Fly ‘n’ Ride 2 เสน้ทางเมืองรองในภาคเหนือ ไดแ้ก่ แม่สาย และลาํพนู ซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ลูกคา้ และเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยเสริมบริษทัฯ ให้บริการเส้นทางบินท่ีครอบคลุมการเดินทางในประเทศไดม้ากท่ีสุด ทาํให้

บริษทัฯ มีอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 88.65 จากร้อยละ 85.61 ในปีท่ีแลว้ 

ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีอตัราการบรรทุกผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนก็ตาม แต่จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรง ความผนัผวนของราคานํ้ ามนั และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

รวมทั้งนักเท่ียวชาวจีนท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีทาํให้ผลประกอบการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมอยูท่ี่ 19,740.23 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.12 และผลขาดทุน
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จาํนวน 3,975.45 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงจากปีก่อนซ่ึงมีผลขาดทุนจาํนวน 1,899.67 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 109.27 

โดยแบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษทัใหญ่จาํนวน 2,786.76 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 1,188.69 ลา้นบาท 

ทางดา้นรายได ้บริษทัฯ มีรายไดร้วมเฉพาะกิจการ 13,884.16 ลา้น ลดลงร้อยละ 6.10 จากปีก่อนหนา้ สาเหตุ

หลักเกิดจากจํานวนเท่ียวบินโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเส้นทางบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ไป

สาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจนี”) และราคาค่าเฉล่ียค่าโดยสารลดลงจากภาวะการแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรง  

สําหรับตน้ทุนการดาํเนินงานนั้ น ตน้ทุนหลกัในการดาํเนินธุรกิจได้แก่ ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานซ่ึง

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนมาตลอด โดยในปี 2561 ราคานํ้ ามนัอากาศยาน เฉล่ียอยูท่ี่ 85.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนจาก 65.52 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 19.96 ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมี

การเขา้ทาํป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัตามนโยบายของบริษทัฯ ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ สามารถลดและ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอากาศยาน และค่าเช่าเคร่ืองบินตามแผนการลด

ค่าใชจ่้ายและแผนพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ไดถึ้งร้อยละ 12.08 และร้อยละ 13.23 ตามลาํดบั  

ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะสามารถลดตน้ทุนต่างๆ ลงได ้แต่บริษทัฯ ยงัไม่มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2561 

โดยผลประกอบการเฉพาะกิจการขาดทุนสุทธิ 2,404.84 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีขาดทุนสุทธิ 1,825.68 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.72 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและยดึมัน่ในการดาํนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณท่ีดี และตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา พร้อมทั้งใหค้วามสาํคญั ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยในปี 2561 มีการอบรม

และใหค้วามรู้ในเร่ืองดงักล่าวแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จาํนวน 102 คน และไดล้งนามในคาํประกาศเจตนารมณ์ “แนว

ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” ไปเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2562  ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะร่วมมือกบัภาครัฐ ภาค

ประชาสังคม ส่ือมวลชน และองคก์รระหวา่งประเทศ เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริม

ใหบ้ริษทัฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดีต่อไป 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีได้รับฟังรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2561 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึน

ในรอบปี 2561 ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีได้

รายงานขา้งตน้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว มี 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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- การดาํเนินการในปีท่ีผ่านมา ไดเ้คยให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการทาํโฆษณาของนกแอร์วา่ปัจจุบนั

ยงัไม่ไดน้าํจุดเด่นท่ีมีอยูแ่ลว้มาโฆษณาใหค้รบ เช่น การโฆษณาเก่ียวกบัการใหบ้ริการ NOK Wi-Fi 

บนเคร่ืองบิน ซ่ึงทราบวา่มีเฉพาะใหบ้ริการบนเคร่ืองบินบางลาํ รวมทั้ง ปัจจุบนัท่ีสาํรวจแลว้พบวา่ 

เคร่ืองบินลาํ HS- DBZ มีช่องเสียบ USB ไวบ้ริการผูโ้ดยสารเหมือนหลายๆ สายการบินชั้นนาํใน

ชั้นธุรกิจ ซ่ึงเห็นว่านกแอร์น่าจะนํามาเป็นเร่ืองท่ีโฆษณาได้ และหากมีลาํเดียวก็สงวนไวใ้น

โฆษณาได้ว่ามีให้บริการเพียงบางลาํ ซ่ึงจะเป็นจุดดึงดูดผูโ้ดยสารให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึนได ้

รวมทั้งการขายท่ีนัง่แบบพิเศษ (Premium Seat) ท่ีเป็นการขายท่ีนัง่ละ 300 บาท ซ่ึงไดต้ั้งขอ้สังเกต

วา่เหตุใดจึงไม่มีการโฆษณาวา่ท่ีนัง่แบบพิเศษ (Premium Seat) มี Adjustable Headrest ซ่ึงจะทาํให้

ผูโ้ดยสารรู้สึกถึงความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัเงินท่ีไดจ่้ายไป และหากทาํการโฆษณาคาดวา่จะเป็นส่ิง

ดึงดูดใหลู้กคา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

- ในวีดีทศัน์ ท่ีเสนอผลการดาํเนินงานของปี 2561 ท่ีกล่าวถึงการมีช่องทางชาํระเงินท่ีหลากหลาย

ช่องทาง มีขอ้สงสยัวา่ เพราะเหตุใด ช่องทางการรับชาํระเงินของสถานียา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ จึง

เป็นสถานีเดียวท่ีไม่สามารถชาํระดว้ยบัตรเครดิตได ้ซ่ึงขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีทราบมาไม่เหมือนกับ

ธุรกิจอ่ืน หรือสายการบินอ่ืนๆ ว่าทาํไมนกแอร์ไม่สามารถรับชาํระค่าโดยสารดว้ยบตัรเครดิตได ้

และเห็นวา่เป็นเร่ืองของภาพพจน์ในระดบัสากลดว้ย 

- ขอกล่าวชมเชยบริษทัฯ เร่ืองท่ีไดท้กัทว้งไปในการประชุมคร้ังท่ีแลว้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ มีการแกไ้ข

ในประเดน็ท่ีไดแ้จง้ไวต้่อประธานขณะประชุม อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการติดต่อกลบัมาโดย   NOK 

CARE ในประเดน็ท่ีเคยเสนอแนะไวใ้นเอกสาร จึงขอใหบ้ริษทัฯ เร่งดาํเนินการแกไ้ขเร่ืองท่ีคา้งคา

มานาน 

- พนกังานมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานท่ีกะตือรือร้นมากข้ึน  แต่มีขอ้เสนอแนะวา่ กรณีการเรียก

ลาํดบัผูโ้ดยสายในการข้ึนเคร่ืองบิน เม่ือมีผูโ้ดยสารจาํนวนมากยืนรอข้ึนเคร่ืองบิน และพนกังาน

ปฏิเสธไม่ให้ผูโ้ดยสารท่ียงัไม่มีสิทธิข้ึนเคร่ืองบินก่อน ทาํใหผู้โ้ดยสารกลุ่มนั้นขวางทางผูโ้ดยสาร

ท่ีมีสิทธิไดข้ึ้นเคร่ืองก่อน ซ่ึงพนักงานบริษทัฯ พยายามแกไ้ขปัญหาโดยการเรียงลาํดบัให้ถูกตอ้ง 

ขอเสนอให้ใชว้ธีิการแบ่งแถวเช่นเดียวกบัท่ีสายการบินอ่ืนปฏิบติัและประสบความสาํเร็จ โดยการ

ให้ผูโ้ดยสารท่ียงัไม่มีสิทธิเขา้ก่อนแยกไปเขา้แถวถดัไปเพ่ือหลีกเล่ียงการปฏิเสธผูโ้ดยสาร และ

กรณีผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดมี้สิทธิพิเศษ เช่น ผูสู้งอาย ุผูโ้ดยสารท่ีมีเด็กอ่อน ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้

คล่องแคล่วดงัเช่นผูโ้ดยสารท่านอ่ืน ขอเสนอให้บริษทัฯ เชิญใหผู้โ้ดยสารกลุ่มนั้นข้ึนเคร่ืองบินไป

เป็นลาํดบัแรก เช่นเดียวกบัท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัต่อพระภิกษุ 

- กรณีการคืนเงินผูโ้ดยสาร เม่ือบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการเยียวยาแก้ไขความ

ผิดพลาดต่อผูโ้ดยสาร เช่น กรณีท่ีบริษทัฯ อนุมติัให้มีการคืนเงิน ขอเสนอให้ใชว้ิธีการคืนเงินแบบ
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เดียวกบัการคืนเงินภาษีระหวา่งประเทศ หรือคืนเขา้บตัรเครดิต เช่นเดียวกบัท่ีสายการบินอ่ืนปฏิบติั 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารให้ไม่ตอ้งเดินทางมารับเงินสด โดยเฉพาะผูโ้ดยสารต่างชาติ 

บริษทัจะไปตามคืนเงินให้เขาไดอ้ยา่งไร และเพ่ือหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ี เร่ืองการคืนเงินเป็นเร่ืองเดียวท่ีได้รับการติดต่อกลบัมา จึงขอ

รบกวนใหบ้ริษทัฯ นาํขอ้เสนอแนะอ่ืนไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป  

 

ประธานกล่าวขอบคุณ สําห รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ท่ี เป็นประโยชน์  และมอบหมายให ้

นางสาวสุนนัท์  วทิวสัพงศธ์ร เลขานุการบริษทั ติดตามและรวบรวมปัญหาท่ีไดรั้บการเสนอแนะมา ตลอดจนประเด็นท่ีบริษทัฯ 

ยงัช้ีแจงไม่ชดัเจน พร้อมทั้งรีบดาํเนินการใหเ้รียบร้อยโดยเร็ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้สงสยั ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 แลว้ 

หมายเหตุ สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 

ธันวาคม 2561 

ประธานมอบหมายให้นายประเวช  องอาจสิทธิกุล กรรมการ และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็น

ผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน 

และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และไดจ้ดัใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตทาํการตรวจสอบ 

รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไร

ขาดทุนประจาํปีส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นทุกปี จึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลา
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บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้งบการเงิน ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุม 

อน่ึง สรุปสาระสาํคญัของงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 14,074.06 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

3.09 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 3,965.07 ล้าน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจํานวน 

10,108.99 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.17 และ 71.83 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

สินทรัพยห์มุนเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 3,965.07 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17.08 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลง

ร้อยละ 55.21 เน่ืองจากบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 38.60 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 

10,108.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.78 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การ

ทบทวนการแสดงรายการในงบการเงินจากเดิมแสดงรายการสุทธิระหว่างเงินสํารองบาํรุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการ

หน้ีสินค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตามแผน โดยเปล่ียนเป็นแยกแสดงรายการดงักล่าวออกจากกัน เพ่ือให้งบการเงินแสดงยอด

คงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสิน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 17,105.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 23.67 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 242.86 และเจา้หน้ีการคา้ท่ี

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.48  

ส่วนของผูถื้อหุ้น : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบจาํนวน 

3,031.63 ลา้นบาท ติดลบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 538.73 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นส่วนติดลบของบริษทัใหญ่จาํนวน 

1,467.55 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบอีกจาํนวน 1,564.08 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ดา้นรายไดจ้ากการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีรายไดร้วม 13,884.16 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 6.10 จากปีก่อนหนา้ โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากค่าโดยสาร 12,014.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของรายไดร้วม 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,476.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้น 393.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

2.83 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดต้่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสาร (RASK) เท่ากบั 1.93 บาท/ท่ีนัง่-กม. เม่ือเทียบกบั 2.06 บาท/ท่ีนัง่-

กม. หรือ ลดลงร้อยละ 6.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

รายได้จากค่าโดยสาร : ในปี 2561 รายได้จากค่าโดยสารลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.64 หรือคิดเป็นเงิน

จาํนวน 854.19 ลา้นบาท เน่ืองจากจาํนวนเท่ียวบินโดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0.86 โดยเฉพาะเส้นทางการ

บินแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ไปยงัประเทศจีน รวมถึงราคาค่าตัว๋โดยสารเฉล่ียโดยรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.85 จาก

สภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้รายไดผู้โ้ดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) 

ลดลงจาก 2.20 มาอยูท่ี่ 1.91 บาท/ผูโ้ดยสาร-กม. หรือลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 13.18 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ : ในปี 2561 รายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมข้ึน 218.99 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 

17.41 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการโหลดสัมภาระและรายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็น

ผลมาจากบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมกลยุทธ์ในการเพ่ิมรายได้จากการจดัเก็บสัมภาระ การให้บริการข้ึนเคร่ืองบินไดก่้อนใคร (Priority 

Boarding) หรือนกเฟิ ร์ส (NOK First) และบริการอ่ืนบนเคร่ืองบินให้กับผู ้โดยสาร (Choose Your NOK) ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  9 

พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้มา และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดีอยา่งต่อเน่ือง 

รายไดอ่ื้น : ในปี 2561 รายไดอ่ื้นลดลง 267.31 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 40.48 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย

รายไดอ่ื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ บริษทัฯ มีรายไดเ้งินชดเชยจากจากประกนัภยั และ การรับรู้กาํไรจากการ

ขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าดาํเนินงานลดลงจาํนวน 113.29 ลา้นบาท และ 243.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ดา้นค่าใชจ่้าย ในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวม 16,289.00 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.95 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน แมว้า่การเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนเช้ือเพลิงสูงข้ึนถึงร้อยละ 19.96 

บริษทัฯ ปรับตน้ทุนค่าซ่อมบาํรุงอากาศยานและค่าเช่าเคร่ืองบินลดลงตามแผนการลดค่าใชจ่้ายและแผนการพฒันาธุรกิจของ

บริษทัฯ ถึงร้อยละ 12.08 และ 13.23 ตามลาํดบั ส่งผลให้ตน้ทุนต่อปริมาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.40 เป็น 2.32 บาท/ท่ีนั่ง-กม. 

ลดลงร้อยละ 3.34 นอกจากนั้นตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสารท่ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลงจาก 1.80 เป็น 1.61 บาท/ท่ี

นัง่-กม. หรือลดลงถึงร้อยละ 10.37 จากปีก่อน 

จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้เห็นว่าตน้ทุนรวมของบริษทัฯ ปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากราคานํ้ ามนัอากาศ

ยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ืองอยา่งมีนยัสาํคญั อีกทั้งรายไดร้วมของบริษทัฯ ปรับตวัลดลง อนัเน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขนัทางดา้น

ราคาท่ีรุนแรง ประกอบกบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีลดลง ทาํให้รายไดค้่าโดยสารลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน แมว้า่บริษทัฯ 

สามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินและค่าเช่าเคร่ืองบินลงไดต้ามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทัฯ ก็ตาม 

ส่งผลใหใ้นปี 2561 บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 2,404.84 ลา้นบาท จาก 1,825.68 ลา้นบาท หรือ

ขาดทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 31.72 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด (“นกสกู๊ต”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยในปี 2561 

นกสกู๊ต รายไดร้วม 5,828.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,580.41 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 4.45 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณ
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ผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.67 จาก 1.07 ลา้นคน เป็น 1.16 ลา้นคน ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนเท่ียวบินโดยรวม

ทั้งหมดร้อยละ 19.81 ในขณะท่ีอตัราบรรทุกผูโ้ดยสารลดลดลงร้อยละ 14.90 นกสกู๊ตมีจาํนวนเคร่ืองบินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

เพ่ิมมากข้ึนจาํนวน 1 ลาํ เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหส้ามารถทยอยเปิดเส้นทางการบินใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น และอินเดีย และ

เพ่ิมเท่ียวบินในเส้นทางเดิม ทาํให้มีอตัราการใชเ้คร่ืองบินท่ีสูงข้ึน โดยนกสกู๊ตมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวม 7,388.22 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,656.82 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.61 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนท่ีผนั

แปรตามปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะตน้ทุนค่านํ้ ามนัอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และตน้ทุนจากการเช่าเคร่ืองบิน 

เน่ืองจากการขยายฝูงบิน ส่งผลให้มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2561 จาํนวน 1,528.33 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากผล

ขาดทุนสุทธิ 47.59 ลา้นบาทในปีก่อน 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว มี 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

ดร.เกษสิรี ป้ันธุระ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ในนามตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ให้ขอ้เสนอแนะ

และสอบถาม ดงัน้ี 

- แมจ้ะมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมการประชุมของบริษทัฯ เป็นคร้ังแรก แต่รู้สึกพอใจในภาพรวมของการ

ตอ้นรับ และอยากให้กาํลงัใจคณะทํางานท่ีมีความพยายามในการบริหารจดัการงานในสภาวะ

เศรษฐกิจเช่นน้ี 

- ขอสอบถามว่า คณะกรรมการมีวิสัยทศัน์อยา่งไรท่ีจะทาํให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจวา่จะนาํพาบริษทัฯ ให้

ผ่านพน้วิกฤตและปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการไดช้ี้แจงมา และบริษทัฯ มีแผนเป็นรูปธรรม

อยา่งไรท่ีจะมารองรับการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี อนัจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

- คณะกรรมการมีวิธีจดัการกบัปัญหาการขาดทุนสะสมอย่างไร เพ่ือไม่ให้ยอดขาดทุนสะสมในปี

หนา้เพ่ิมสูงข้ึนจากปีน้ี หรือทาํใหย้อดขาดทุนสะสมลดลง เพราะปีน้ี บริษทัฯ ก็มียอดขาดทุนสะสม

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้  

- คณะกรรมการมีกลยุทธ์ท่ีจะเพ่ิมปริมาณการบรรทุกผูโ้ดยสารไดอ้ย่างไร และจะทาํอย่างไรให้

บริษทัฯ กา้วผา่นปีน้ีไปไดโ้ดยไม่มีผลขาดทุน 

ประธานกล่าวขอบคุณสาํหรับการใหก้าํลงัใจและขอ้ซกัถาม และช้ีแจงวา่บริษทัฯ มีผลขาดทุนเน่ืองจากธุรกิจ

การบินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ประกอบกบัปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะนํา

ปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมไดม้าดาํเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาํหรับประเด็นท่ีสอบถามวา่ คณะกรรมการมีแผนการ
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อย่างไรเพ่ือลดการขาดทุนสะสมนั้น คณะกรรมการและผูบ้ริหารตระหนักถึงปัญหาดงักล่าวมาโดยตลอด และได้พิจารณา 

ทบทวนถึงวิธีการปรับปรุงและควบคุมการขาดทุนของบริษทัฯ โดยเพ่ิมรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายซ่ึงทาํใหแ้ผนดงักล่าวประสบ

ผลสาํเร็จ คณะกรรมการมีความตั้งใจอยา่งยิ่งท่ีจะดาํเนินการตามแผนเพ่ือไม่ให้บริษทัฯ ตอ้งประสบภาวะขาดทุนต่อเน่ืองและ

เพ่ือใหบ้ริษทัฯ เติบโตต่อไป ทั้งน้ีขอมอบหมายให ้นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ อธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นดงักล่าว  

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล กล่าวช้ีแจงในประเด็นต่างๆ วา่ คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดร่้วมกนัวางแผน

พลิกฟ้ืนฟูธุรกิจ (Turnaround Plan) ในระยะยาวสําหรับผลท่ีขาดทุนต่อเน่ืองมาหลายปี ดงัน้ี แผนแรก Stop Bleeding คือหยุด

ขาดทุนในช่วงปี 2562 หากบริษทัฯ สามารถหยดุขาดทุนได ้3 ไตรมาสต่อเน่ืองกนั บริษทัฯ จะเขา้สู่แผนท่ีสอง Stabilization คือ 

บริษทัฯ มีเสถียรภาพในการควบคุมรายไดแ้ละรายจ่าย แลว้จึงเขา้สู่แผนสุดทา้ย Expansion คือช่วงขยายธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่

จะใชเ้วลาดาํเนินการสําหรับ 3 ช่วงเวลาน้ีทั้งส้ินประมาณ 3 ปี ณ ขณะน้ี บริษทัฯ กาํลงัอยูใ่นช่วงแรกหรือช่วงหยดุขาดทุนดว้ย

การเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการตามแผนมาตั้งแต่ปี 2561 แต่เน่ืองจากมีปัจจยัภายนอกหลายประการ เช่น 

จาํนวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีลดลง ปัญหาความขดัแยง้ดา้นการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน และนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

อากาศยานเพ่ิมสูงข้ึน ทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในปี 2561 บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการตามแผนการหยดุ

ขาดทุนต่อในปี 2562  

การดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมรายได ้บริษทัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือเพ่ิมมากข้ึนกบั นกสกู๊ต ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี

บริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 นกสกู๊ตเป็นสายการบินราคาประหยดั (Low-Cost Airline) ท่ีให้บริการเส้นทางการบินระหว่าง

ประเทศ ขณะน้ีนกสกู๊ตขยายเส้นทางการบินเพ่ิมข้ึน หากบริษทัฯ สามารถนาํผูโ้ดยสารเดินทางไปต่างประเทศไดผ้่านการใช้

ขอ้ตกลงการบินโดยใชร้หัสเท่ียวบินร่วมกนั (Codeshare) กบันกสกู๊ต และผูโ้ดยสารต่างประเทศของนกสกู๊ตสามารถเดินทาง

โดยสายการบินนกแอร์ มาท่าอากาศยานใดในประเทศไทยก็ได ้จะเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละเป็นการขยายเส้นทางการบินอีกทาง

หน่ึง และการร่วมมือกนัระหวา่งนกสกู๊ตเพ่ิมมากข้ึนและการร่วมมือระหวา่ง การบินไทย และไทยสมายลห์รือไทยกรุ๊ป ตลอดจน

การบินแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ไปยงัประเทศจีน จะทาํให้ปริมาณการผลิตของบริษทัฯ เพ่ิมมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี 

บริษทัฯ วางแผนการบินขยายเส้นทางการบินไปเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญ่ีปุ่น โดยการบินแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ใน

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 และวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 และการบินปกติ (Regular Flight) ในไตรมาส 3 รวมถึงแผนการบินไป

เมืองรองในประเทศอินเดียอีก 2 เมือง ไดแ้ก่ เมืองกูวาฮาติ และเมืองวสิาขปัทนมั จะช่วยสร้างรายไดเ้พ่ิมให้แก่บริษทัฯ อีกดว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัฯ เร่งดาํเนินการตามแผนท่ีกล่าวมาโดยตลอด 

การดาํเนินงานเพ่ิอลดรายจ่าย  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดทุ่้มเทและให้ความช่วยเหลือรวมทั้งสนบัสนุนการ

ดาํเนินการในดา้นต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัอยา่งสูงสุด ในการจดัการฝูงบินบริษทัฯ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานดา้น

การบริหารจัดการด้านอากาศยาน  (Fleet Management) โดยมีนายธีรพล  โชติชนาภิบาล ท่ีปรึกษาบริษัทฯ เป็นประธาน

คณะทาํงาน ทาํหน้าท่ีดูแลดา้นการจดัการฝูงบินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือความมัน่ใจในการใชอ้ากาศยาน (Fleet) ท่ี

เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีเคร่ืองบินประเภทโบอ้ิง 737-800 จาํนวน 15 ลาํ เคร่ืองบินประเภท Q- 400 

จาํนวน 8 ลาํ และเคร่ืองบินประเภท ATR 72-500 อีกจาํนวน 2 ลาํ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจสายการบิน

ราคาประหยดั แต่มีเคร่ืองบินถึง 3 รุ่นในฝงูบิน  ทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนสูง ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัอยูใ่นระหวา่งนาํเคร่ืองบินประเภท 
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ATR 72-500 จาํนวน 2 ลาํ ออกจากฝูงบิน เพ่ือบริหารจดัการฝูงบินให้มีประสิทธิภาพสุงสุด นอกจากน้ี คณะทาํงานดา้นการ

บริหารจดัการฝูงบิน  (Fleet Management) จะพิจารณาถึงความตอ้งการใชเ้คร่ืองบินในอนาคตระหวา่งการดาํเนินการแผนท่ี 3 

คือช่วงขยายธุรกิจวา่ เคร่ืองบินลกัษณะใดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านของบริษทัฯ 

นอกเหนือจากการบริการขนส่งผูโ้ดยสารไปยงัจุดหมายปลายทาง บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัดา้น

การบริการภาคพ้ืนดิน (Ground Handling) ซ่ึงมีนางแฮตเตอร์  แมร่ี  สุขเกษม (OBE) กรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ โดยการ

ดูแลการใหบ้ริการลูกคา้แต่ละขั้นตอน เพ่ือความมัน่ใจวา่บริษทัฯ ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการบาํรุงรักษาและซ่อมบาํรุงอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลระดบัสูงเพ่ือลดตน้ทุน ซ่ึงขณะน้ี กาํลงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเช่นกนั  

นอกจากการดาํเนินงานใน 3 เร่ืองขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการยงัคงให้ความสําคญัต่อการดูแลตน้ทุนการ

ดาํเนินงานในดา้น Cost Efficiency Program จาํนวนมากเพ่ือพฒันาการบริการให้ดีข้ึนแต่ลดตน้ทุนให้ตํ่าลง โดยมีนางแฮตเตอร์  

แมร่ี  สุขเกษม OBE เป็นผูก้าํกบัดูแลคณะทาํงานชุดดงักล่าว 

ขณะน้ี บริษทัฯ กาํลงัเร่งดาํเนินการตามวธีิการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด โดยคาดวา่จะใชเ้วลาทั้งส้ิน 3 ปี หาก

บริษทัฯ สามารถดาํเนินการได ้จะเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ทั้งน้ี หากบริษทัฯ สามารถหยดุขาดทุนไดท้ั้ง 3 ไตรมาสติดต่อกนั ซ่ึงจะ

ไปส้ินสุดในไตรมาสแรกของปีหนา้ จะถือวา่บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จไปอีกขั้นหน่ึงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยายหรือสร้าง

ความเจริญเติบโตทางธุรกิจต่อไป 

กลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถหยดุขาดทุนสะสมได ้อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัแวดลอ้มเป็น

ส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ พยายามทาํในส่วนท่ีควบคุมไดใ้ห้ดีท่ีสุด ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็พยายามเขา้ไปบริหาร

จดัการส่วนท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น กรณีการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ โดยร่วมมือกบัการบินไทย เช่น ความ

เส่ียงจากการปรับตวัสูงข้ึนของราคานํ้ ามนัอากาศยาน โดยบริษทัฯ มีการป้องกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนัก่ึงหน่ึงจากปริมาณท่ีใช ้

ประเด็นน้ีจึงไม่น่ากงัวลนกัรวมทั้งการเขา้ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากค่าเช่าเคร่ืองบิน

และค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตอ้งชาํระดว้ยเงินตราต่างประเทศในบางกรณี และการทาํประกนัภยัฝูงบิน เน่ืองจากฝูงบินเป็น

สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงท่ีสุดและสาํคญัท่ีสุดในธุรกิจการบิน บริษทัฯ เลือกใชว้ิธีการประหยดัต่อขนาด (Scale of Economy) เพ่ือ

ลดเบ้ียประกนัและเพ่ิมอาํนาจเจรจาต่อรองในกรณีท่ีมีการเรียกร้องค่าประกนัสาํหรับฝงูบินของบริษทัฯ 

ขณะน้ี บริษทัฯ กาํลงัเร่งดาํเนินการในหลายเร่ือง และหวงัวา่ หากบริษทัฯ สามารถบริหารปัจจยัความเส่ียง

ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ให้เขา้ไปอยูภ่ายใตก้ารความควบคุมไดท้ั้งหมด จะเป็นการยนืยนัวา่บริษทัฯ จะหยดุขาดทุนไดภ้ายใน

ส้ินปีน้ี หรือไตรมาสแรกของปีหนา้ 

ประธานกล่าวขอบคุณนายสุเมธ  ดาํรงชยัธรรม กรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่บริษทัการ

บินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุน เพ่ือช่วยเหลือเร่ืองการจดัซ้ือนํ้ ามนั รวมทั้งการประกนัภยัเก่ียวกบั

เคร่ืองบินและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนในระดบัเดียวกบับริษทัท่ีมีอากาศยาน (Fleet) ขนาดใหญ่ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
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คาดวา่จะร่วมมือกบันกสกู๊ตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากนกสกู๊ตเป็นสายการบินในเครือสิงคโปรแอร์ไลน์ อนัจะช่วยสนบัสนุนในส่วนท่ี

บริษทัฯ ไม่สามารถทาํไดเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํลงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามวิธีการต่างๆ ดงัท่ี

นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุน้ 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงัน้ี 

- เขา้ใจว่าวิธีการท่ีปรากฏในวิดิทัศน์และท่ีคณะกรรมการช้ีแจงเป็นวิธีท่ีบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินอยู่

เพ่ือให้บริษทัฯ หยุดขาดทุน แต่งบการเงินท่ีเสนอมาเป็นงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ซ่ึงยงัมีผลขาดทุนอยู ่จึงขอสอบถามวา่คณะกรรมการมีแนวทางอย่างไรท่ีจะไม่ให้บริษทัฯ 

ขาดทุนในปีน้ี 

- ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ต่อผูโ้ดยสารชาวไทยไม่ประทับใจเท่าผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ เช่น ยโุรป 

อเมริกา มกัจะชมสายการบินนกแอร์มากกว่าสายการบินอ่ืนๆ เร่ืองความตรงต่อเวลาท่ีนกแอร์ได้

พฒันาดีข้ึนมาก ซ่ึงเป็นเหตุมาจากในช่วงแรกๆ นกแอร์ไม่มีเสน้ทางบินไปยงัต่างประเทศ จึงทาํให้

ชาวต่างชาติไม่ไดมี้ขอ้มูลเร่ืองความไม่ตรงต่อเวลาเหมือนผูโ้ดยสารชาวไทย นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัขยายเสน้ทางการบินไปยงัประเทศอ่ืนๆ ทาํใหมี้ลูกคา้เป็นผูโ้ดยสารต่างประเทศมากข้ึน อยากให้

บริษทัพิจารณาวา่จะรักษาภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ และจะรักษาฐานลูกคา้ต่างชาติท่ี

กระจดักระจายอยูใ่นหลายประเทศไดอ้ยา่งไรถึงแมจ้ะมีฐานลูกคา้นอ้ยกวา่ผูโ้ดยสารชาวไทย 

- ขอ้มูลท่ีจะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบต่อไปน้ี เป็นขอ้มูลท่ีไดมี้โอกาสรับสมคัรและสัมภาษณ์พนกังาน

ทั้งจากสายการบินในประเทศ และสายการบินระหวา่งประเทศ ซ่ึงผูถู้กสัมภาษณ์หลายท่านเห็น

ตรงกนัวา่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามใส่ใจมากกวา่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ อ่ืน แต่อาจจะติดปัญหา

บางประการท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้และเห็นวา่พนกังานทุกบริษทัฯ ยอ่มมีปัญหาในการปฏิบติังาน

แต่เช่ือว่าหลายปัญหาสามารถแกไ้ขได ้บางคร้ังไปพบบางอย่างท่ีคิดว่ามีวิธีทาํไดท้นัทีแต่บริษทั

มองขา้มไป ไม่ไดจ้ดัการเร่ืองเหล่าน้ีทนัทีท่ีทาํไดก็้เสียดายโอกาสแทนบริษทั 

ประธานแจง้วา่นายไกรวลัย ์ คทวณิช เป็นลูกคา้ประจาํของบริษทัฯ จึงเห็นขอ้บกพร่องและจุดแขง็ของบริษทั

โดยนําประเด็นต่าง ๆ มาเสนอเป็นข้อแนะนําและข้อซักถามท่ีดี พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามและช้ีแจงให ้

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ทราบความกา้วหนา้ของบริษทัฯ ตามท่ีไดส้อบถามมา และให้นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจงคาํถาม

เก่ียวกบังบการเงิน 

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล แจง้ว่าจะนําขอ้พิจารณาต่าง ๆ ไปดาํเนินการ และช้ีแจงประเด็นคาํถามเร่ือง 

งบการเงิน ดงัน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ประสบภาวะขาดทุนต่อเน่ืองมาหลายปี จึงวางแผนพลิกฟ้ืนฟูธุรกิจ (Turnaround plan) ในปีท่ี

แลว้ โดยบริษทัฯ กาํลงัเร่งดาํเนินการตามแผน แต่เน่ืองจากสถานการณ์เรือล่มท่ีจงัหวดัภูเก็ต ประกอบกบัราคานํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ทาํให้ไม่เห็นผลจากการดาํเนินการตามแผนท่ีคาดไว ้บริษทัฯ จะเร่งดาํเนินการต่อเน่ืองในปีน้ี ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่าจาํนวน
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นกัท่องเท่ียวชาวจีนจะเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการเพ่ิมเท่ียวบินแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ของบริษทัฯ ไปยงัประเทศอินเดีย 

และแผนการเพ่ิมเท่ียวบินแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) และแบบปกติ (Regular Flight) ไปยงัเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญ่ีปุ่นใน

ตน้เดือนพฤษภาคมและไตรมาสท่ี 3 ตามลาํดบั ซ่ึงคาดว่าบริษทัฯ จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ในส่วนการให้บริการขนส่ง

สินคา้ (Cargo) ซ่ึงบริษทัฯ วางแผนจะดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในคร่ึงปีแรกของปีน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่เคยใชป้ระโยชน์

จากระวางบรรทุก (Payload) อยา่งเต็มท่ี บริษทัฯ จึงตกลงทาํสัญญาให้ขนส่งสินคา้ (Cargo Load) ในรูปแบบ Total Cargo Load 

Management ตามระวางบรรทุก (Payload) ของบริษทัฯ ซ่ึงการดาํเนินการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการดาํเนินการ

ทั้งหมด โดยบริษทัฯ คาดวา่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปีน้ี 

นายชัยพฤกษ์  เอ่ียมดิลกวงศ์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ว่า ตามท่ีผูบ้ริหารได้ช้ีแจงใน

รายละเอียดต่างๆ พบวา่บริษทัฯ ขาดทุนเน่ืองจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ราคานํ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 876 ลา้น

บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของยอดขาดทุน 2,700 ลา้นบาท หรือราคาบตัรโดยสารท่ีลดลง 854 ลา้นบาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของ

ยอดขาดทุน 2,700 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนทุกด้าน เช่น อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร 

(Cabin Factor) ท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออตัราการใชเ้คร่ืองบินท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนแผนการต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารกล่าวมา ทั้งน้ี ปัจจยัภายนอก

และผลการดาํเนินงานท่ีกล่าวมาคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 70 ของผลขาดทุน แต่ปัจจยัภายนอกมีผลกระทบประมาณ 1,600 ลา้น

บาทซ่ึงไม่ครอบคลุมผลขาดทุน 2,700 ลา้นบาท  จึงขอใหค้ณะกรรมการช้ีแจงสาเหตุอนัดบัตน้ๆ ของการขาดทุนในปีท่ีแลว้ เพ่ือ

บริษทัฯ จะไดแ้กปั้ญหาใหต้รงจุดและผูถื้อหุน้จะไดท้ราบความคืบหนา้ในการแกปั้ญหาในการประชุมคร้ังถดัไป 

ประธานกล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้ซกัถาม และมอบหมายใหน้ายประเวช  องอาจสิทธิกลุ ตอบขอ้ซกัถาม 

นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ อธิบายขอ้ซกัถาม ดงัน้ี การแข่งขนัดา้นราคาเป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํ

ให้บริษทัฯ ขาดทุนเน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง เม่ือบริษทัคู่แข่งลดราคาบตัรโดยสาร บริษทัฯ จึงตอ้งลดราคาบตัรโดยสารลง

เช่นกนั เพ่ือรักษาระดบัของอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) ส่งผลให้รายไดล้ดลง ธุรกิจการบินไม่ไดแ้ข่งขนัสูง

เพียงแต่ในประเทศไทย ธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ลว้นมีการแข่งขนดา้นราคาท่ีรุนแรง นอกจากน้ี 

ปัจจยัดา้นการป้องกนัความเส่ียงในราคานํ้ ามนัอากาศยาน และการเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนถือเป็น

ปัจจยัท่ีทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดลงเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ พยามยามหาวธีิบริหารจดัการปัจจยัต่าง ๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้สงสยั ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,472,579 99.9993 

ไม่เห็นดว้ย 16,000 0.0006 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 181 ราย 2,598,488,579 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่4 อนุมตังิดการจดัสรรกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 เป็น

ทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้าํเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ผูด้าํเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และขอ้ 45 กาํหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน

สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

งดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย 

อน่ึง ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี 

โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ  แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเห็นวา่มีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติ

ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 

บริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน จาํนวน 2,404,840,513 บาท จึงส่งผลให้

บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ได ้เน่ืองจาก มาตรา 115 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 



17 / 30 

 

พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณี

ท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจาก

บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน จาํนวน 2,404,840,513 บาท 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หลังจากประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะสอบถามข้อมูล แต่ไม่มีผู ้ถือหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้สงสยั ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

1. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,404.8) ลา้นบาท (1,825.7) ลา้นบาท 

2.  จาํนวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายแลว้

ทั้งหมดของบริษทัฯ 
3,108,515,756 หุน้ 2,271,999,764 หุน้ 

3.  เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน  (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 
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มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,494,365 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 400 0.0000 

งดออกเสียง 10,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 186 ราย 2,598,504,765 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรับการพิจารณาในวาระน้ี เพ่ือให้จาํนวนหุ้นและจาํนวนเสียงท่ีลงคะแนน

ตรงกนั บริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราวจนกวา่การดาํเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จ

ส้ินเพ่ือการนบัฐานคะแนนเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง และเชิญกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระออกจากหอ้งประชุมเป็นการ

ชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

ก่อนช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ี ประธานมอบหมายให้นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้

กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีจาํนวน 4 

ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายววิฒัน ์ ปิยะวโิรจน์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

4. นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม (OBE) ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการระหว่างวนัท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 แลว้ เห็นวา่กรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน เป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และสําหรับผูท่ี้จะ

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน

พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ดังนั้ น  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดมี้การกลัน่กรองแลว้เห็นวา่บุคคลทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการขา้งตน้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ 

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายววิฒัน ์ ปิยะวโิรจน์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

4. นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม (OBE)* ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(* เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แห่งจกัรวรรดิองักฤษ : Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่

ส่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว มี 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 
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นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ให้ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ตามท่ีเคยเสนอไปในการประชุมคร้ังก่อน บริษทัฯ ควรเขียนหมายเหตุอธิบายเกียรติคุณทา้ยช่ือของนางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม 

เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางท่านไม่ทราบว่า OBE หมายความว่าอย่างไร และเพ่ือเป็นการสร้างกาํลงัใจให้แก่ผูถื้อหุ้นว่าบริษทัฯ มี

กรรมการท่ีมีเกียรติคุณมาช่วยบริหารงาน จึงขอเสนอให้เพ่ิมเติมหมายเหตุดงักล่าวในการประชุมคราวหนา้ จึงไม่จาํตอ้งกล่าว

อา้งวา่ตนเป็นผูเ้สนอแนะเน่ืองจากวา่มนัจะดูไม่ดีกบับริษทั ถา้เป็นอะไรท่ีประธานท่ีประชุมเคยรับทราบแลว้แต่บริษทัยงัไม่ได้

ดาํเนินการ 

ประธานกล่าววา่ หากจะกล่าววา่นายไกรวลัย ์ คทวณิช แนะนาํก็ไม่น่าจะเป็นผลเสียอะไร และกล่าวขอบคุณ 

พร้อมรับทราบขอ้เสนอแนะไวแ้กไ้ขในการประชุมคราวถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้สงสยั ประธานจึงมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการช้ีแจง้วธีิการลงคะแนนในวาระน้ี 

ผูด้าํเนินการช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 จะให้มีการลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล ตามใบลงคะแนน 5.1 - 5.4 ท่ีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บไป ซ่ึงจะพิมพช่ื์อ

กรรมการทั้ง 4 บุคคลแยกเป็นแต่ละใบลงคะแนน โดยถือการนบัคะแนนเสียงเป็นหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

ดร.เกษสิรี ป้ันธุระ อาสาพิทักษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ในนามตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้เสนอแนะ 

ดงัน้ี ตามระเบียบแลว้ ตอ้งมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพ่ือไม่ใหผู้ถื้อหุ้นสบัสนในการส่งใบลงคะแนน แมว้า่บริษทัฯ จะแยก

ใบลงคะแนนสาํหรับกรรมการเป็นรายบุคคลแลว้ก็ตาม 

ประธานรับทราบขอ้เสนอแนะ และมอบหมายใหมี้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล 

ผูด้าํเนินการเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และอนุมัติการ

เลือกตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นางนลินี งามเศรษฐมาศ (2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ (3) นายววิฒัน์ ปิยะวโิรจน์ และ 

(4) นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม (OBE) ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 
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5.1 นางนลนิี งามเศรษฐมาศ ได้รับการเลือกตั้งให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร 

 มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,027,576 99.9816 

ไม่เห็นดว้ย 478,000 0.0183 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 189 ราย 2,598,505,576 - 

 

5.2 นายชวลติ อตัถศาสตร์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,505,576 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 189 ราย 2,598,505,576 - 

 

5.3 นายววิฒัน์ ปิยะวโิรจน์ ได้รับการเลือกตั้งให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,505,570 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 6 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 189 ราย 2,598,505,576 - 
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5.4 นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม (OBE)* ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการกํากับ

ดูแลกจิการทีด่ ี

 มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,505,576 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 189 ราย 2,598,505,576 - 

(* เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แห่งจกัรวรรดิองักฤษ : Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ก่อนเร่ิมวาระท่ี 6 ประธานเชิญให้กรรมการทั้ ง 4 ท่าน ท่ีได้รับการเลือกตั้ งกลับเข้าดํารงตาํแหน่งเป็น

กรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ กลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ประธานมอบหมายให้นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้

ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายอภิชาติ  จีระพนัธ์ุ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 กาํหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ใน

รูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 

โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และนอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตาม

ระเบียบของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 

กล่าวคือ ผลการดาํเนินงานของ  บริษทัฯ และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันแลว้ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
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กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนไม่เกิน 8,630,000 บาท โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน 

และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2562 เป็นอตัราท่ีเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ีย

ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2561 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชุมในการน้ี  

คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดยกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2562 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,630,000 บาท 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 2561 บริษทัฯ จึงงดจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2561  

ทั้ งน้ี อัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2561 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรร

เงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยในปีน้ี มีจาํนวนเท่ากบัอตัรา

ค่าตอบแทนปี 2561 และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หลังจากประธานเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะสอบถามข้อมูล แต่ไม่มีผู ้ถือหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้สงสยั ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนไม่เกิน 8,630,000 บาท และอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ย

อ่ืน ๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 

เห็นดว้ย 2,598,422,366 99.9944 

ไม่เห็นดว้ย 143,154 0.0055 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 197 ราย 2,598,565,520 - 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ประธานมอบหมายนายวสิิฐ  ตนัติสุนทร กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายวิสิฐ  ตนัติสุนทร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี ทั้งน้ี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได ้

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (เคยเป็นผูล้งลายมือ

ช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 

2. นางสาววมิลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 

3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) 

ทั้ งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2562 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้

พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการดาํเนินงานมายงับริษทัฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่าบริษทั ดี

ลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และ

ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ 

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชย

ยศ สอบบญัชี จาํกดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทนได ้
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นอกจากน้ี เห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 

2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,550,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร 

เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ นางสาววมิลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 4067 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4800 แห่ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชย

ยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํรอบปีบญัชี 2562 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็น

ผูท้าํการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยได ้และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวนไม่เกิน 4,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้สงสัย ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2562 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยกาํหนดให้

ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

และบริษัทย่อย (1) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 และ/หรือ (2) 

นางสาววมิลพร บุญยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 และ/หรือ (3) ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน

ไม่เกิน 4,550,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,598,565,520 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 197 ราย 2,598,565,520 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 



26 / 30 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเข้าทาํรายการเกีย่วโยงกบับุคคลเกีย่วโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ประธานมอบหมายใหน้ายประเวช  องอาจสิทธิกลุ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนใน

การดาํเนินงานทัว่ไปของบริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนสาํรองเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงขอรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ภายใตว้งเงินกูย้มืจาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทยัรัตน์ จุฬางกรู ซ่ึงเป็นถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัฯ จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”)  

ดงันั้น เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขประกาศเร่ืองรายการเก่ียวโยงกนัแลว้ 

รายการดังกล่าวมีขนาดรายการท่ีเกินกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้ น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่

นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงไดแ้ก่ นางหทยัรัตน์  จุฬางกูร และนายสรรเสริญ  จุฬางกูร จาํนวนหุ้นรวม 88,520,095 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 22.51 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ

ต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้ งการพิจารณาการทาํรายการกู้ยืมเงินจากบุคคลเก่ียวโยงตามรายละเอียดขา้งต้นได้ผ่านการ

กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาํดับชั้น ซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสียมิได้เป็นส่วนหน่ึงของ

คณะกรรมการใดๆ จึงไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้เเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกบั

บุคคลเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานทัว่ไปของบริษทัฯ ซ่ึง

สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ซ่ึงมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั อตัราดอกเบ้ียไม่เกินกวา่ อตัรา

เฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงของสถาบนัการเงินในปัจจุบนั และมีความยืดหยุน่ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งสามารถการเบิกใชเ้งิน

ตามแผนการใชเ้งิน ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 และ 11 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว มี 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

นายไกรวลัย ์ คทวณิช ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะและขอ้

ซกัถาม ดงัน้ี 
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- ในวาระน้ี ขอแยกเป็น 2 เร่ือง ระหว่างความมัน่ใจท่ีได้รับจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และแรงจูงใจท่ี

บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงจะเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 2 และ 3 เร่ืองผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในปี 2561 ดว้ย เช่ือว่ายงัมีผูท่ี้ให้ความมัน่ใจกบันกแอร์ ก่อนท่ีจะให้ความ

ช่วยหลือ ในขณะเดียวกนัเร่ืองของเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือตอ้งแยกออกจากแรงจูงใจ 

ดงันั้น ขอใหช้ี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความมัน่ใจท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่มีต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั

ฯ และแรงจูงใจท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัฯ 

-  เน่ืองจากติดภารกิจ จึงไม่สามารถร่วมประชุมไดใ้นวาระอ่ืนๆได ้จึงขอกล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ใน

วาระน้ี โดยใชค้าํว่า “นกน่ารัก” เพ่ือแสดงถึงการท่ีพนักงานใส่ใจในรายละเอียดของลูกคา้แมใ้น

เพียงเร่ืองเล็กๆ เช่น พนักงานเขียนบน Sticker Fragile ว่าขา้งในสัมภาระเป็นอะไรและจะเป็น

ประโยชน์ให้กับพนักงานขนถ่ายสัมภาระ และพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งดูแลสัมภาระนั้นๆได้อย่าง

เหมาะสม ซ่ึงเป็นความน่ารัก ท่ีทาํใหลู้กคา้ประทบัใจ 

ประธานกล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้ซกัถามและคาํช่ืนชม พร้อมทั้งช้ีแจงในประเด็นความมัน่ใจของผูถื้อหุน้ต่อ

บริษทัฯ วา่ เน่ืองจากผูใ้ห้กูย้มืเงินมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นและยนิดีสนบัสนุนดา้นการเงินของบริษทัฯ จึงไดต้ดัสินใจใหบ้ริษทัฯ กูย้ืม

เงิน อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ มีทางเลือกอ่ืนในการเพ่ิมจาํนวนเงิน จะไม่จาํตอ้งกูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้น และช้ีแจงในประเด็น

แรงจูงใจว่า บริษทัฯ ตกลงกูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้นและตกลงชาํระดอกเบ้ียในอตัราท่ีพึงกาํหนดโดยคู่สัญญาท่ีเป็นอิสระต่อกัน 

(Arm’s Length) ตามลกัษณะการตลาด ทางการคา้ (Commercial Marketing) เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมกบัทั้งบริษทัฯ ในฐานะ

ผูรั้บความช่วยเหลือ และผูถื้อหุ้นในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นผูเ้พ่ิมทางเลือกให้บริษทัฯ ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

ซบัซอ้นภายใตก้ระบวนการการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน พร้อมมอบหมายให้นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ี

ประชุม 

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดใ้ห้ความกรุณาตั้งวงเงินสาํรอง

สาํหรับการกูย้มืเงินจาํนวน 3,000 ลา้นบาท บริษทัฯ จะกูย้มืเงินภายใตว้งเงินท่ีปรากฏในเอกสารเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และภายใต้

ข้อกําหนดและเง่ือนไข (Terms and Conditions) ท่ี เหมาะสมกับบริษัทฯ ทั้ งน้ี  การกู้ยืมเงินแต่ละคร้ังต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือความมัน่ใจวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเงินจะไม่สูงเกินกวา่อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี  

ประธานกล่าววา่ ในนามของบริษทัฯ ถือโอกาสน้ีขอขอบคุณ คุณหทยัรัตน์ จุฬางกูร ในการสร้างทางเลือก

ทางการเงินใหแ้ก่บริษทัฯ 

นายชยัพฤกษ ์ เอ่ียมดิลกวงศ ์ถือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง กล่าวขอขอบคุณผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสนบัสนุนดา้น

การเงินของบริษทัฯ ผ่านการเพ่ิมทุนในคราวท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตาม ตามท่ีผูบ้ริหารช้ีแจงวา่สาเหตุของการขาดทุนมาจากปัจจยั

ภายนอก เช่น ราคาบตัรโดยสารท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง และราคานํ้ ามนัอากาศยานท่ีสูงข้ึน ทาํให้รายไดข้องบริษทัฯ ลดลง 
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แมผู้ถื้อหุ้นรายใหญ่จะให้การสนับสนุนดา้นการเงินโดยการอนุมติัวงเงินกูย้ืมแก่บริษทัฯ เป็นจาํนวน 3,000 ลา้นบาท แต่หาก

บริษทัฯ ยงัคงขาดทุน จะส่งผลต่ออนาคตอยา่งไร และบริษทัฯ มีแผนการจดัการอยา่งไรต่อไป 

ประธานขอบคุณสําหรับขอ้ซักถาม และช้ีแจง ดงัน้ี บริษทัฯ ไม่อาจอยู่ในสภาวะท่ีไม่ได้รับการแกไ้ขไป

ตลอดได้ จึงดําเนินการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน เช่น  โครงสร้างทุนและผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของบริษทัฯ ตลอดจนการร่วมมือกบัพนัธมิตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั ควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน

เชิงธุรกิจ เช่น  การสร้างรายได้และการลดค่าใช้จ่าย การให้บริการลูกค้า และการแข่งขันกับบริษัท คู่แข่ง เพ่ือให ้

บริษทัฯ มีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน หากพิจารณาบริษทัคู่แข่ง จะพบวา่ หลายบริษทั เป็นสายการบินระดบัภูมิภาคซ่ึงมีผูถื้อหุ้นเป็นชาว

ต่างประเทศ มีอากาศยาน (Fleet) ขนาดใหญ่ และมีฐานการเงินท่ีแข็งแรง จึงสามารถกาํหนดราคาบตัรโดยสารในระดบัตํ่าได ้

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปรับลดราคาบตัรโดยสารตาม ทั้งน้ี การกาํหนดราคาตอ้งสอดคลอ้งกบัตน้ทุน หากบริษทัฯ มีตน้ทุนสูงกวา่ 

แต่กาํหนดราคาบตัรโดยสารไวท่ี้ระดบัเดียวกบับริษทัคู่แข่ง บริษทัฯ ยอ่มเสียเปรียบและขาดทุน บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการตาม

มาตรการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพทดัเทียมกบัสายการบินอ่ืนได ้

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ ประสบปัญหาจาํนวนมากมาตั้งแต่อดีต ในขณะท่ี

คณะกรรมการชุดใหม่และผูถื้อหุ้นรายใหญ่เร่ิมเขา้มาบริหารจดัการบริษทัฯ ไดเ้พียงปีเศษ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการมีความ

ตั้งใจท่ีจะปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

ประธานช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การดาํเนินการบางอย่าง ตอ้งอาศัยระยะเวลา ทั้ งน้ี คณะกรรมการตระหนักถึง

ปัญหาต่างๆ และพยายามดําเนินการอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับสายการบินอ่ืนได้ โดย

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนและช่วยเหลือใหจ้ดัการดาํเนินการดา้นต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ เช่น 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงิน ช่วยดูแลดา้นโครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ หรือนางแฮตเตอร์  แมร่ี  สุข

เกษม (OBE) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริการ ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งกลุ่มพนัธมิตรของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ หวงัวา่ทุกฝ่ายจะ

เขา้ใจ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้สงสัย ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกบับุคคลเก่ียวโยง กรณีรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกบับุคคลเก่ียวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ภายใตว้งเงินกูย้ืมจาํนวน 3,000 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานทัว่ไปของ

บริษทัฯ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอายคุราวละ

ไม่เกิน 180 วนั อัตราดอกเบ้ียไม่เกินกว่า อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ชั้ นดีประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของสถาบนัการเงินในปัจจุบนั 
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และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน ทั้ งน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่มีกรรมการท่ีมีความเห็น

แตกต่าง หรืองดออกเสียง ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ
ร้อยละของจาํนวนหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,910 ,043,478 99.9991 

ไม่เห็นดว้ย 16,100 0.0008 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 688,505,942 - 

รวมผู้ถือหุ้นจาํนวน 197 ราย 2,598,565,520 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมและมี

สิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวเร่ืองต่าง ๆ มี 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ดงัน้ี 

ดร.เกษสิรี ป้ันธุระ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ในนามตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

- ตามท่ีนายชยัพฤกษ์  เอ่ียมดิลกวงศ์ ไดส้อบถามเร่ืองการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคล

เก่ียวโยง และคณะกรรมการช้ีแจงว่าบริษัทฯ มีความจําเป็นและจะเป็นเงินหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับความกรุณาจากผูถื้อหุ้นให้กู้ยืมเงิน ขอทราบคาํช้ีแจง

เพ่ิมเติมวา่หากบริษทัฯ ยงัประสบภาวะขาดทุนในปีน้ี จะเกิดผลต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นอย่างไร 

และบริษทัฯ จะดาํเนินการต่อไปอยา่งไร 

- ขอให้อธิบายถึงเหตุผลหลกัในการตดัสินใจกูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้น เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งรับภาระใน

การจ่ายดอกเบ้ียซ่ึงถือเป็นตน้ทุนของเงิน ทั้ งท่ีบริษทัฯ แจง้ว่าบริษทัฯ มีคู่แข่งท่ีมีฐานะการเงิน

มัน่คง ฉะนั้น การกูย้มืเงินจะเป็นการเพ่ิมภาระทางการเงินใหแ้ก่บริษทัฯ หรือไม่ 

ประธานมอบหมายใหน้ายประเวช  องอาจสิทธิกลุช้ีแจงขอ้ซกัถามดงักล่าว 
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นายประเวช  องอาจสิทธิกุล ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ว่า ตามท่ีไดเ้รียนไวต้ั้งแต่ตน้ว่า บริษทัฯ มีแผนพลิกฟ้ืนฟู

ธุรกิจ (Turnaround Plan) 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงหยดุขาดทุน ช่วงสร้างเสถียรภาพ และช่วงสร้างการเติบโต ภายในระยะเวลา 3 ปี หาก

บริษทัฯ หยดุขาดทุนไดส้ําเร็จ ผลขาดทุนสะสมจะไม่เพ่ิมข้ึนและมีเงินมาจ่ายคืนเงินกูย้ืมให้ผูถื้อหุ้น และบริษทัฯ จะเขา้สู่ช่วง

การสร้างความเติบโตทางธุรกิจโดยการหาพนัธมิตรใหม่ท่ีในการเพ่ิมเงินทุนในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัฯ ไม่สามารถทาํตามแผนดงักล่าวไดภ้ายในปี 2565 บริษทัฯ คาดวา่จะตอ้งกูเ้งินเพ่ิม 

โดยอาจพิจารณาหาแหล่งเงินกูร้ายใหม่ท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์หรือออกตราสารหน้ี เน่ืองจากในงบการเงินขอบริษทัฯ ปรากฎ

เพียงรายการทุนจดทะเบียน และรายการเงินใหกู้ย้มืจากผูถื้อหุน้ซ่ึงจะเพ่ิมในอนาคต แต่ยงัไม่ปรากฎรายการการออกตราสารหน้ี 

เช่น หุน้กู ้อนัเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการระดมทุน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามหรือมีขอ้เสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีให้ความไวว้างใจและให้ความช่วยเหลือแก่บริษทัฯ รวมถึง

การใหข้อ้เสนอแนะท่ีดี โดยบริษทัฯ ยนิดีจะนาํขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงแกไ้ขและดาํเนินงานอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือให้

บริษทัฯ ซ่ึงก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานถึง 15 ปี สามารถเติบโตในเวทีการแข่งขนัของสายการบินราคาประหยดั (Low-Cost 

Airline) ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
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