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วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน)  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2562 ของบริษัทและสาํเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ และกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code 

2. รายนามและประวตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ  

3. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดง

ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

7. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 

9. แนวปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ในท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

11. สารสนเทศการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับ

การกู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญา

กู้ยืม 

12.  รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

13.  ซองไปรษณีย์ตอบรับ 

 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดท่ีี 6 

สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 นัน้ 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) ณ ขณะนี ้บริษัทฯ มีความ

หว่งใยตอ่สขุภาพอนามยัของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น บริษัทจึงขอแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้

ท่ีไม่มีสว่นได้เสียใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในครัง้นี ้เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือในกรณีท่ีทา่นหรือผู้ รับมอบ
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ฉนัทะของทา่นประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ทา่นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของทา่นศกึษาและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนั

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏ

ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 9 เพ่ือให้เป็นไปตามหนงัสือเวียนสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี 

กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เร่ือง การจัดประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นสง่หนงัสือมอบฉันทะ กลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

หรือเข้าประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว เพ่ือให้การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ครบเป็นองค์ประชุม 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ไว้ใน

รายงานประจําปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณารับทราบผลการ

ดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับรอบปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้จัดให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทําการ

ตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 39 ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุ

ประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบัญชีเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุม
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สามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน 

และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายละเอียดปรากฏตามหัวข้องบการเงิน ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น     

ทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

อนึ่ง สรุปสาระสําคญัของงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

อ่ืน มีรายละเอียดดงันี ้

รายการตามงบการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี (ล้านบาท) 

31 

ธนัวาคม 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

31 

ธนัวาคม 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สนิทรัพย์รวม 15,170.96 14,074.06 11,538.30 10,820.14 

หนีส้นิรวม 18,639.17 17,105.69 11,353.94 11,345.08 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (3,468.21) (3,031.63) 184.36 (524.94) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร (10,050.34) (8,122.00) (8,776.45) (7,185.33) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     

รายได้รวม 19,969.12 19,740.23 12,708.63 13,884.16 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (3,095.40) (3,975.45) (1,714.17) (2,404.84) 

ขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (2,051.39) (2,786.76) (1,714.17) (2,404.84) 

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (1,928.34) (2,782.57) (1,591.12) (2,404.84) 

ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.68) (1.23) (0.57) (1.06) 

ขาดทนุตอ่หุ้นปรับลด (0.68) (1.23) (0.57) (1.06) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกําไรขาดทนุ และกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่ง

มาด้วย 1 

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 

กําหนดวา่บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี ้

จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 62,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.83 

ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มี

ผลประกอบการขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 1,591,116,512 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณางดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเป็นเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  หลงัหักภาษีเงินได้นิติ

บคุคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใน

แต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความ

เหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ 

อย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ และกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผล

ประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,591,116,512 บาท  จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ เน่ืองจาก มาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน

จํากัด กําหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ใน

กรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดงันัน้ คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

1. กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม (1,591.1) ล้านบาท (2,404.8) ล้านบาท 

2.  จํานวนหุ้นท่ีออกและเสนอ    

ขายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ   

3,729,186,806 หุ้น  3,108,515,756 หุ้น  

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) งดจา่ย งดจา่ย 

4.  รว ม เป็ น เงิน ปั น ผ ล ทั ้งสิ น้ 

(บาท) 

งดจา่ย งดจา่ย 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล งดจา่ย งดจา่ย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรร

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 1,591,116,512 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดไว้

ว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม

เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้

ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้า

มาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563 มีจํานวน 4 ทา่น ได้แก่  
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1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. พล.อ.อ. ดร. นพพร จนัทวานิช ตําแหนง่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

3. นายอภิชาต ิจีระพนัธุ์ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 

4. นางจิราพร เชมนะสริิ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 7 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ ถือ

หุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องออก

จากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 แล้ว เห็นวา่กรรมการผู้ ท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ

ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และ

สาํหรับผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ (ลําดบัท่ี 1, 3 และ 4)  สามารถให้ความเห็น

ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการ

อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่มีรายละเอียดเท่ากบัข้อกําหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามท่ีปรากฏใน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นําเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้แต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองด้วย

ความรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

ข้างต้นมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเลอืกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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รายชื่อกรรมการที่ได้รับการ

เสนอชื่อให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ที่

เข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ในปี 2562 

จาํนวนครัง้ที่

เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ชุดย่อย 

ในปี 2562 

จาํนวนปีที่

ดาํรง

ตาํแหน่ง

กรรมการ

ของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการ 

14/14 

 

 

2 ปี 6 เดือน 

ประธานกรรมการบริหาร  3/3 

พล.อ.อ. ดร. นพพร จนัทวานิช กรรมการ  6/6  
1 ปี 

กรรมการบริหาร  7/7 

นายอภิชาต ิจีระพนัธุ์ กรรมการอิสระ 12/14  

7 ปี 7 เดือน 
ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
 4/4 

กรรมการตรวจสอบ  5/5 

นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการอิสระ   14/14  

2 ปี                    

10 เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  5/5 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 4/4 

 

ทัง้นี ้ข้อมลูของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 4 ท่าน มีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ราย ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระ

หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. พล.อ.อ. ดร. นพพร จนัทวานิช ตําแหนง่ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

3. นายอภิชาต ิจีระพนัธุ์ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 

4. นางจิราพร เชมนะสริิ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ จะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดว่า 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ 

โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจ

กําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และนอกจากนี ้

กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการ

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  โดยพิจารณา

กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของ  

บริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ  ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมี

ขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เป็นจํานวนไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
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ตาํแหน่ง ปี 2562 (เดิม) ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

30,000 บาท/คน/เดือน 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

30,000 บาท/คน/เดือน 

20,000 บาท/คน/เดือน 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ  

- ประธานกรรมการ 

 

 

 

-  กรรมการ 

 

30,000 บาท/คน/เดือน  

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 30,000 บาท) 

 

20,000 บาท/คน/เดือน  

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 20,000 บาท)   

 

30,000 บาท/คน/เดือน  

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่     

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 30,000 บาท) 

 

20,000 บาท/คน/เดือน  

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 20,000 บาท)   

2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 30,000 บาท) 

- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 20,000 บาท) 
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ตาํแหน่ง ปี 2562 (เดิม) ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

3.  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

    (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ) 

- ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 30,000 บาท) 

- ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ

กําหนดคา่ตอบแทน 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 20,000 บาท) 

 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ) 

- ประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 30,000 บาท) 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 20,000 บาท) 
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ตาํแหน่ง ปี 2562 (เดิม) ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

5.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ) 

- ประธานกรรมการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 30,000 บาท) 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี 

 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ได้รับ 20,000 บาท) 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ) 

-  ประธานกรรมการบริหาร 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ 30,000 บาท) 

 

- กรรมการบริหาร 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

(หากเดือนใดประชมุมากกวา่   

1 ครัง้ คงให้ 20,000 บาท) 

 

โบนัสกรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานปี 2562 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงงดจ่ายโบนัส

กรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

อนึง่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแตล่ะราย และ

กรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,500,000 

บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 เป็นจํานวน 1,130,000 บาท และเน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

จากการดําเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ จึงงดจ่ายโบนสักรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2562 นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบอํานาจให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่กรรมการ

แตล่ะราย และกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 

2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 กําหนดให้

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ทกุรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดให้ผู้ สอบบญัชี 

คนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

1.  ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 ( เป็นผู้ สอบ

บัญชีของบริษัทฯ มาแล้วจํานวน 2 ปี โดยเคยเป็นผู้ ลง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน จํานวน 2 ปี) 

และ/หรือ 

2.  นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็นผู้ สอบ

บัญชีของบริษัทฯ แต่ไม่เคยเป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และ/หรือ 

3.  ดร. เกียรตนิิยม คณุติสขุ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็นผู้ สอบ

บัญชีของบริษัทฯ แต่ไม่เคยเป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของบริษัทฯ มาก่อน) 
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ทัง้นี ้การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคดัเลือกจากผู้สอบบญัชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการ

ดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชี ซึง่ภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่บริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ

เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และคา่สอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 

ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 

นอกจากนี ้ไมม่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นรายใดปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทฯ เกิน 5 ปี 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแทนได้ 

นอกจากนี ้เห็นควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือประชมุพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบ

บัญชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,790,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานบญัชีใหมซ่ึง่กระทะบกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 

2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 2,850,000 2,680,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 1,940,000 1,870,000 

รวมทัง้สิน้ 4,790,000 4,550,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้    

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ นางสาว

วิมลพร บุณยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4067 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม 

คณุติสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4800 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 

สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจํารอบปีบญัชี 2563 โดยให้

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2563 

จํานวนไมเ่กิน 4,790,000 บาท โดยมรีายละเอียดตามข้างต้น 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง ประเภท

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการกู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลา

การใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่

เหลือได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงนิเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลถึงวันที่  30 กันยายน 

2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล          ตามท่ีบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ ให้กู้  จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 

เมษายน 2562 จํานวน 3,000 ล้านบาท กบันางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง

ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

พ.ศ.2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจาก

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.38 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 (“ผู้ให้กู้ ”) และจากการท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2563 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ตามลําดบั ได้

มีมติอนมุตัิ (1) การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินดงักลา่ว และ (2) การให้สิทธิผู้ให้กู้

บอกเลิกสัญญากู้ ยืมไปก่อนด้วยเหตุผลและความจําเป็นตามท่ีปรากฎในความเห็น

คณะกรรมการด้านลา่งนี ้

บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบันการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกันกับ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการกู้ ยืมเงินโดย

การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ ให้กู้ บอกเลิกสญัญาและ/หรือ

ยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลถึงวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

1. การให้สัตยาบันการเข้าทาํรายการขยายระยะเวลาการใช้วงเงนิกู้ยมืเงนิ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2563 

ได้มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน

ภายใต้วงเงินกู้ยืมเดิมท่ีบริษัทฯ เคยได้รับอนมุตัิการเข้าทํารายการจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 จํานวน 3,000 ล้านบาท กับนางหทัยรัตน์ 
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จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยการ 

ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินจํานวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 12 เดือน นบั

แต่วันท่ีของสัญญากู้ ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้ ให้กู้  ฉบับลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

(“สัญญากู้ยืม”) เป็นไม่เกิน 48 เดือน นบัแต่วนัท่ีของสญัญากู้ ยืม โดยการขยายระยะเวลา

การใช้วงเงินกู้ ยืมเงินถือเป็นสาระสําคัญซึ่งแตกต่างจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุมัติการเข้าทํา

รายการจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

ตอ่มา ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ได้พิจารณาถึงเหตผุลและความจําเป็นรวมถึงความสมเหตุสมผลของการท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติไปก่อนท่ีจะมีการนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 ดงักลา่วจึงมีมติอนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงการ

ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินจํานวน 3,000 ล้านบาท เป็นดงันี ้

เดิม (ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่3 เมษายน 

2563) 

จากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีของสญัญากู้ ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นไม่เกิน 48 

เดือนนบัแตว่นัท่ีของสญัญากู้ยืม  

เปลี่ยนแปลง 

จากเดิมไมเ่กิน 12 เดือนนบัแตว่นัท่ีของสญัญากู้ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึง

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แทน  

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารสภาพคลอ่งทางการเงินและ

สามารถดําเนินการแก้ไขสญัญากู้ยืม (กรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัและอนมุตัิการเข้า

ทํารายการท่ี เก่ียวโยงกัน) จนแล้วเสร็จได้ภายในวันท่ี  30 กันยายน 2563 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมตัิให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เพ่ือพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนักบับคุคลเก่ียวโยง ประเภทรายการ

รับความช่วยเหลือทางการเงิน สําหรับการกู้ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท โดย

การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินจากเดิมไมเ่กิน 12 เดือนนบัแตว่นัท่ีของสญัญากู้ยืม 

(14 พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ทัง้นี ้แม้ว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการขยายระยะเวลา

การใช้วงเงินกู้ ยืมเงินไปแล้ว บริษัทฯ ก็ยงัคงมีหน้าท่ีต้องขอสตัยาบนัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี เน่ืองจากเป็น
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การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาด

เกินกว่า 20 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการมีความเห็นดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทํารายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ประเภท

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ภายใต้วงเงินกู้ ยืม 3,000 ล้านบาท โดยการขยาย

ระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินโดยการขยายวงเงินกู้ ยืมจากเดิมไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งจะถึง

กําหนดชําระในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เป็นให้มีผลจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 นัน้ 

บริษัทฯ มีเหตผุลและความจําเป็นเร่งดว่นซึ่งทําให้ไมส่ามารถรอนําวาระดงักลา่วไปขออนมุตัิ

ในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ท่ีจะกําหนดขึน้ใหม่ได้ เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเท่ียวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตวั

ของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวม ทําให้บริษัทฯ มีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

และบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอ่ืน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ได้ภายใน

ระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ววา่ บริษัทฯ ยงัคงต้องรักษาวงเงินดงักลา่วไว้เพ่ือ

รักษาสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ให้ดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และหากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการ

ดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้การตกลงเข้าทํารายการข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทฯ และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้มีเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากทําให้บริษัทฯ 

ได้รับเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีผอ่นปรนกวา่การกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกู้ยืมเงินประกอบกบัเจตนารมณ์ในการพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเสียงข้างน้อยจึงได้

เปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินจํานวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมไม่

เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีของสญัญากู้ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นไม่เกิน 48 เดือนนบัแต่

วนัท่ีของสญัญากู้ ยืมเป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 แทน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้

ประเมินแล้วว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารสภาพคลอ่งทางการเงินและสามารถดําเนินการ

แก้ไขสญัญากู้ ยืม (กรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัและอนุมตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนั) จนแล้วเสร็จได้ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และประสงค์ท่ีจะรอให้ท่ีประชุมผู้ ถือ
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หุ้นพิจารณาอนมุตัิการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินโดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 

2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้การดําเนินการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพ่ือการรักษาสมดลุในการบริหารสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ และการรักษา

สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูและมีโอกาสศึกษาข้อมลูท่ีเพียงพอจาก

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนการตดัสนิใจเข้าทํารายการ  

ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนมุตัิให้นําเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 เพ่ือพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนักบับคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน สําหรับการกู้ ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ ยืม 

3,000 ล้านบาท โดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินจากเดิมไมเ่กิน 12 เดือนนบัแต่

วนัท่ีของสญัญากู้ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลอื

ทางการเงิน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

2. การให้สัตยาบันการเข้าทาํรายการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยมื 

ภายหลงัจากการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ี

ของสญัญากู้ ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ตามท่ี

กลา่วในข้อ 1. ข้างต้น ผู้ ให้กู้ ได้พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ศกัยภาพในการชําระคืน

หนีข้องบริษัทท่ีประกอบธุรกิจสายการบิน และความเสี่ยงจากการไมไ่ด้รับชําระหนีเ้น่ืองจาก

เป็นการให้กู้ ยืมท่ีไม่มีหลกัประกันแล้ว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 

6/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นรวมถึงความ

สมเหตุสมผลของการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติไปก่อนท่ีจะมีการ

นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 

ดงักลา่วจึงมีมติอนมุตัิให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญากู้ยืมเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการผิด

นดัชําระหนีข้องบริษัทฯ ก่อนการให้บริษัทฯ เบิกถอนเงินกู้ ในคราวถดัไป ดงันี ้

เดิม (ข้อความภายหลงัจากการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินให้มีผลถึงวนัที่ 30 

กนัยายน 2563 ตามทีไ่ดอ้นมุติัในข้อ 1.) 

“ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงเบิกเงินกู้ภายในวงเงินท่ีกําหนดในข้อ 1. (3,000 ล้านบาท) เป็นรายงวดโดย

การเบิกเงินกู้ แต่ละงวด ผู้กู้ ตกลงจัดทําตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ 

และนําสง่ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวนัท่ีผู้กู้ ได้รับเงินกู้ ในแตล่ะงวด ทัง้นี ้ตัว๋สญัญาใช้เงินแตล่ะฉบบั

มีกําหนดการใช้เงินไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋สญัญาใช้เงิน และมีระยะเวลาการใช้
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วงเงินจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563  เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้ทําหนงัสือตกลงเป็น

อยา่งอ่ืนในภายหลงั” 

 

แก้ไขเพิ่มเติม 

 “ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงเบิกเงินกู้ภายในวงเงินท่ีกําหนดในข้อ 1. (3,000 ล้านบาท) เป็นรายงวดโดย

การเบิกเงินกู้ แต่ละงวด ผู้กู้ ตกลงจัดทําตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ 

และนําสง่ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวนัท่ีผู้กู้ ได้รับเงินกู้ ในแตล่ะงวด ทัง้นี ้ตัว๋สญัญาใช้เงินแตล่ะฉบบั

มีกําหนดการใช้เงินไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋สญัญาใช้เงิน และมีระยะเวลาการใช้

วงเงินจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้ทําหนงัสือตกลงเป็น

อยา่งอ่ืนในภายหลงั 

ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายรบัทราบและตกลงว่า ผูใ้ห้กู้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิก

วงเงินทีเ่หลือไดท้นัที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม” 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเท่ียวบินระหว่าง

ประเทศ และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวโดยรวม ทํา

ให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ประสบปัญหากระแสเงินสด

จากการดําเนินงาน และบริษัทฯ ไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุอ่ืน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงินได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ ยงัคงต้องรักษา

วงเงินดงักลา่วไว้เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ให้ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้โดยไมข่ดัข้อง 

ด้วยเหตุดังกล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 30 

มิถนุายน 2563 ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการให้สทิธิผู้ ให้กู้บอกเลกิ

สญัญากู้ยืมประกอบกบัเจตนารมณ์ในการพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเสยีงข้างน้อย จึงได้มี

มติอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญากู้ ยืมโดยให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิก

วงเงินท่ีเหลือได้ทนัที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม ตามท่ีผู้ ให้กู้ เสนอ ทัง้นี ้เพ่ือให้

บริษัทฯ สามารถเบิกถอนเงินกู้จากผู้ให้กู้ ได้ตามสญัญากู้ยืม ซึง่การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญากู้ยืม

ดงักลา่วถือเป็นการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินโดยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขภายใต้สญัญากู้ยืมโดยให้สิทธิผู้ ให้กู้บอก

เลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทนัทีซึ่งถือเป็นสาระสําคญัซึ่งแตกต่างจากเดิมท่ี

เคยได้รับอนุมตัิการเข้าทํารายการจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 

เมษายน 2562 (“การเข้าทํารายการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืม”) โดยให้มีผลถึง
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วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เช่นเดียวกบัการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยมืเงินตามท่ีท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิในข้อ 1. ข้างต้น  

ทัง้นี ้แม้วา่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตอินมุตัิการเข้าทํารายการให้สทิธิผู้ให้กู้บอก

เลิกสญัญากู้ ยืมไปแล้ว บริษัทฯ ก็ยงัคงมีหน้าท่ีต้องขอสตัยาบันจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย เน่ืองจากเป็นการ

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดเกิน

กวา่ 20 ล้าน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

สําหรับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

สาํหรับการกู้ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท โดยการให้สทิธิผู้ให้กู้บอกเลกิสญัญา

กู้ ยืมตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ จะนําเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปใน

วาระท่ี 9 

รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลอื

ทางการเงิน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระของบริษัทฯ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัการให้สตัยาบนัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนั ประเภทรายการรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน สาํหรับการกู้ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 

3,000 ล้านบาท โดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิก

สญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทนัที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มี

ผลถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการมีความเห็น ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทํารายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ประเภท

รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาทโดยการให้สทิธิผู้ให้

กู้บอกเลกิสญัญากู้ยืมนัน้ เป็นเง่ือนไขท่ีผู้ ให้กู้ กําหนดขึน้ก่อนการให้บริษัทฯ เบิกถอนเงินกู้ ใน

คราวถดัไป ซึง่หากบริษัทฯ ไมย่ินยอมตามข้อเสนอดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมส่ามารถเบิกถอนเงิน

กู้ยืมตามสญัญากู้ยืมได้ บริษัทฯ มีเหตผุลและความจําเป็นเร่งด่วนซึง่ทําให้ไม่สามารถรอนํา

วาระดงักล่าวไปขออนุมัติในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ท่ีจะกําหนดขึน้ใหม่ได้ 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเท่ียวบินระหว่าง
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ประเทศ และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวโดยรวม ทํา

ให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ประสบปัญหากระแสเงินสด

จากการดําเนินงาน และบริษัทฯ ไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุอ่ืน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงิน ได้ภายในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ ยงัคงต้องรักษา

วงเงินดงักลา่วไว้เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ให้ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ และหากบริษัทฯ 

ไม่ได้เข้าทํารายการดงักลา่วในระยะเวลาอนัใกล้ อาจสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้การตกลงเข้าทํารายการข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทฯ และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้มีเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากทําให้บริษัทฯ 

ได้รับเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีผอ่นปรนกวา่การกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกู้ยืมเงินประกอบกบัเจตนารมณ์ในการพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเสียงข้างน้อยจึงได้

ให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ ยืม โดยให้มีผลถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 เช่นเดียวกับการ

ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ประเมินแล้ว

ว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินและสามารถดําเนินการแก้ไขสญัญา

กู้ยืม (กรณีท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัและอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั) จนแล้ว

เสร็จได้ภายในวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และประสงค์ท่ีจะรอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตัิการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทนัที แม้ว่าจะยงัมี

วงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2566 ทัง้นี ้การดําเนินการดงักลา่วมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือการรักษาสมดุลใน

การบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูและมีโอกาสศกึษาข้อมลูท่ีเพียงพอจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ก่อนการตดัสนิใจเข้าทํารายการ 

ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมตัิให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 เพ่ือพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนักบับคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน สําหรับการกู้ ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ ยืม 

3,000 ล้านบาท โดยการให้สทิธิผู้ให้กู้บอกเลกิสญัญากู้ยืมจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

หมายเหต ุ                             มติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสยีง โดยไมน่บัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง ประเภทรายการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการกู้ยืมเงนิโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงิน

กู้ยืมเงนิและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืมและ/หรือยกเลิกวงเงินที่ เหลือได้

ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 

จนถงึวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล          จากการท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินกับผู้ ให้กู้  สําหรับการกู้ ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ ยืมเดิมท่ีบริษัทฯ จํานวน 3,000 ล้าน

บาท โดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สทิธิผู้ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืม

ซึ่งถือเป็นสาระสําคญัซึ่งแตกต่างจากเดิมท่ีเคยได้รับอนมุตัิการเข้าทํารายการจากท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 และได้นําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ในคราวนีใ้ห้สตัยาบนัในการเข้าทํารายการดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 8 

แล้วนัน้  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ยงัได้

มีมติขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมจากท่ีนําเสนอในวาระท่ี 8 และแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญากู้ ยืมโดยการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้

ทนัที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกู้ยมืเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ก. ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงิน โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 

14 พฤษภาคม 2566 (ขยายระยะเวลาจากท่ีการใช้วงเงินจะหมดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 โปรดดรูายละเอียดการขยายระยะเวลาเดิมได้ในวาระท่ี 8) และ 

ข. แก้ไขเพ่ิมเติมสญัญากู้ยืมโดยการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลกิสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ี

เหลือได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 (ให้มีผลตลอดระยะเวลาของการขยายระยะเวลา

การใช้วงเงินกู้ ยืมเงินในข้อ ก.) (โปรดดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญา

และ/หรือยกเลกิวงเงินท่ีเหลอืได้ทนัทีเดิมได้ในวาระท่ี 8) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าว สัญญากู้ ยืมจะแก้ไขให้มี

ข้อความดงันี ้

เดิม (ข้อความภายหลงัจากการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินให้มีผลถึงวนัที่ 30 

กนัยายน 2563 และการให้สิทธิผูใ้ห้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืมตามที่ได้อนมุติัในข้อ 1. และ ข้อ 

2.) 
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“ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงเบิกเงินกู้ภายในวงเงินท่ีกําหนดในข้อ 1. (3,000 ล้านบาท) เป็นรายงวดโดย

การเบิกเงินกู้ แต่ละงวด ผู้กู้ ตกลงจัดทําตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ 

และนําสง่ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวนัท่ีผู้กู้ ได้รับเงินกู้ ในแตล่ะงวด ทัง้นี ้ตัว๋สญัญาใช้เงินแตล่ะฉบบั

มีกําหนดการใช้เงินไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋สญัญาใช้เงิน และมีระยะเวลาการใช้

วงเงินจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้ทําหนงัสือตกลงเป็น

อยา่งอ่ืนในภายหลงั 

ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายรับทราบและตกลงวา่ ผู้ ให้กู้มีสทิธิบอกเลกิสญัญาและ/หรือยกเลิก

วงเงินท่ีเหลอืได้ทนัที แม้วา่จะยงัมีวงเงินเหลอือยูอี่กก็ตาม” 

แก้ไขเพิ่มเติม 

 “ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงเบิกเงินกู้ภายในวงเงินท่ีกําหนดในข้อ 1. (3,000 ล้านบาท) เป็นรายงวดโดย

การเบิกเงินกู้ แต่ละงวด ผู้กู้ ตกลงจัดทําตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ 

และนําสง่ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวนัท่ีผู้กู้ ได้รับเงินกู้ ในแตล่ะงวด ทัง้นี ้ตัว๋สญัญาใช้เงินแตล่ะฉบบั

มีกําหนดการใช้เงินไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋สญัญาใช้เงิน และมีระยะเวลาการใช้

วงเงินจนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566  นบัแต่วนัทําสญัญาฉบบันี ้เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สอง

ฝ่ายจะได้ทําหนงัสอืตกลงเป็นอยา่งอ่ืนในภายหลงั 

ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายรับทราบและตกลงวา่ ผู้ ให้กู้มีสทิธิบอกเลกิสญัญาและ/หรือยกเลิก

วงเงินท่ีเหลอืได้ทนัที แม้วา่จะยงัมีวงเงินเหลอือยูอี่กก็ตาม” 

การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการ

กู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญา

กู้ยืมโดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 ในครัง้นี ้บริษัทฯ 

จะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

เสียงขอผู้ ท่ีหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วน

ได้เสีย เน่ืองจากเป็นการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลอืทาง

การเงิน ซึง่มีขนาดเกินกวา่ 20 ล้านบาท ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลอื

ทางการเงิน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระของบริษัทฯ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัการอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน สําหรับการกู้ยืมเงิน
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ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท โดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้

สทิธิผู้ให้กู้บอกเลกิสญัญากู้ยืม 

โปรดพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12) 

ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ของสญัญากู้ยืม อตัราดอกเบีย้ท่ีไมเ่กินกว่า

อตัราเฉลีย่ดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) บวก ร้อยละ 1 

ตอ่ปี (โดยอตัราเฉลีย่ดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็นคา่เฉลี่ย

ของอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้  ประกอบกบั

ข้อเสนอของผู้ให้กู้ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญากู้ยืมโดยการให้สทิธิผู้ให้กู้บอกเลกิสญัญาและ/

หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทนัที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตามแล้ว โดยเมื่อพิจารณา

สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯ กําลังประสบปัญหากระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานติดลบ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดนา่นฟา้ห้าม

เท่ียวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวโดยรวมซึ่งยงัไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะดีขึน้อีกครัง้ รวมทัง้ความกังวล

ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมใ่นต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่นา่จะสามารถหา

แหลง่เงินทุนอ่ืน เช่น การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ได้ภายในระยะเวลาอนัใกล้นีห้รือจะ

สามารถหาแหล่งเงินกู้ อ่ืนท่ีมีเง่ือนไขท่ีสามารถแทนท่ีเงินกู้ ท่ีได้รับจากผู้ ให้กู้ ได้ภายใน

ระยะเวลาอนัใกล้นีเ้ช่นเดียวกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ ยงัคงต้องรักษาวงเงิน

ดงักลา่วไว้เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ให้ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้  

นอกจากนี ้การตกลงเข้าทํารายการข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทฯ และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้มีเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากทําให้บริษัทฯ 

ได้รับเงินกู้ ยืมท่ีมีเง่ือนไขการกู้ ยืมท่ีผ่อนปรนกว่าการกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ในสญัญากู้ยืมนัน้เทียบเคียงได้กับอตัราดอกเบีย้อ้างอิงของ

สถาบันการเงินในปัจจุบัน ทําให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทาง

การเงินและสามารถเบิกใช้เงินจากสัญญากู้ ยืมได้ตามความเหมาะสมและสอดรับกับ

แผนการใช้เงินอีกด้วย 

หมายเหต ุ                             มติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสยีง โดยไมน่บัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29. และข้อ 31. 
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ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามท่ีได้มีการออกพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2563 (“พระ

ราชกําหนดฯ”) และพระราชกําหนดฯ ดงักล่าวมีผลให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 เป็นอนัยกเลิก 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงเพ่ือ

เป็นการอํานวยความสะดวกตอ่การบริหารจดัการและการดําเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียด 

ดงันี ้  

 

ข้อความปัจจุบนั ข้อความที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 29. 

คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย

สาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นท่ีตัง้

สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการกําหนดวัน เวลา 

และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน

กรรมการ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้หมด

จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์

ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั ทัง้นี ้การ

ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จะต้องกระทําผา่นระบบการควบคมุการประชมุท่ี

มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียง

และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจาก

การบนัทกึดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชุม

ต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ 29. 

คณะกรรมการจะต้องจดัประชมุกนัอยา่งน้อยสาม 

(3) เดือนตอ่ครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังาน

ใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ 

สถานท่ีอ่ืนใด โดยการกําหนดวนั เวลา และ

สถานท่ี เป็นไปตามดลุยพินิจของประธาน

กรรมการ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เง่ือนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสัง่ใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการครัง้

นัน้ 
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ข้อความปัจจุบนั ข้อความที่เสนอแก้ไข 

ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

ข้อ 31. 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุสามญัประจําปีภายในสี ่(4) เดือน นบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้

เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ น ท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น การ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า 

(45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น

ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนั

ได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเอง

ก็ได้ภายในสี่สบิห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า

เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ

ข้อ 31. 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุสามญัประจําปีภายในสี ่(4) เดือน นบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้

เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใด

ก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ใน ก ร ณี เป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคําสัง่ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องซึ่ง

มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ น ท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้

คณ ะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น การ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า 

(45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนั

ได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเอง

ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกําหนด
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ข้อความปัจจุบนั ข้อความที่เสนอแก้ไข 

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือหุ้ นตาม

วรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิด

จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ระยะเวลาตามวรรคสี ่ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น

การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ี 

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคห้าครัง้ใด 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือหุ้ นตาม

วรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่

บริษัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 29. และข้อ 31. เร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น ตาม

รายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรให้กําหนดให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ใน

การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน และมีอํานาจ

ดําเนินการตามคําสัง่ของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

หมายเหต ุ                           มติในวาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

อนึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

http://www.nokair.com/investor_relations ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 

ถนน กําแพ งเพ ชร 6 แขวงตลาดบ างเขน  เขต หลักสี่  ก รุง เท พ ฯ 10210 แผนท่ี สถานท่ี จัดประชุม ปรากฏตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

http://www.nokair.com/investor_relations
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม

และออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ สว่น

ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติท่ีแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 

และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน

ผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มายงั

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ แขวง  

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท์ 02-627-2000 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 

จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการสมัผสั และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะดําเนินการจัดประชุมโดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นท่ี

เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม เขียนคําถามหรือความเห็นของทา่นใสก่ระดาษเพ่ือสง่มอบให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ และ

พิธีกรจะเป็นผู้อ่านคําถามหรือความเห็นเหลา่นัน้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมและมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นท่ี

เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม ท่านสามารถสง่คําถามหรือความเห็นของท่านลว่งหน้า โดยจดัสง่พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ

แนบใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 13 หรือโดยจัดส่งข้อ

ซกัถามหรือความเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ ทาง e-mail ท่ี nok_ir@nokair.com 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาคําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง

นํามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม 

สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมี

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ

เรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้อง               

จปิูเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

10210 และเน่ืองจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ จึง

ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 8 มาแสดงในวนัประชุมพร้อม

เอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
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อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

(Record Date) ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

ขอแสดงความนบัถือ 

- วฒุิภมูิ จฬุางกรู - 

นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 


