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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุม                                     
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจู ปิ เตอร์ ชั้ น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี  99                                
ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

เร่ิมการประชุม 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ไดม้อบหมาย
ให้นายธีรศักด์ิ เพ็ชรไพบูลย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563            
(“ผู้ด าเนินรายการ”) 

 กรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์           กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั 

2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3. ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ/ กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 

4. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการ 

6. นาย ไต ้ชอง อี  กรรมการ 

7. นายเกษมสันต ์วีระกุล กรรมการ  

8. นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ กรรมการ 

9. นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

10. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
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11. นายวิสิฐ ตนัติสุนทร ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ / ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม เน่ืองจากติดภารกิจ 

1. นายปริญญา ไววฒันา กรรมการ 

ทั้งน้ีสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีคิดเป็นร้อยละ 91 ของกรรมการทั้งหมด 

ที่ปรึกษาบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสรสิทธ์ิ  สุนทรเกศ ท่ีปรึกษาบริษทั และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายธีรพล  โชติชนาภิบาล ท่ีปรึกษาบริษทั  และกรรมการบริหาร 

3. นายนิวตัร  บางเสง่ียม กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. นายประเสริฐ  อตัรประถมพงศ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายรัช ตนัตนนัตา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 

2. นางสาววิรังรอง กรอบสนิท 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ 

2. นายธีรศกัด์ิ เพช็รไพบูลย ์

3. นางสาววริษา โสภณพิศ 
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ทีป่รึกษากฎหมายในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการจากจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย สยามซิตี ้ดีอาร์ จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายพีรศกัด์ิ นภาศรี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมในการประชุม จากบริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายกสิณ  เทียนชยั 

2. นายวิสฤต รัตนคงเนตร 

ท่ีปรึกษาในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ และท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอร่ี เซอร์วิส
เซส จ ากัด 

1. นายเอียน  แพคโค 

2. นางจุฬาภรณ์  น าชยัศิริ 

3. นางนิติกา้ มูทรีจา้ 

4. นายอดุลพล  จารุเกศนนัท ์

นอกจากน้ี มีผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ จ านวน 2 

ท่าน ไดแ้ก่ คุณสุภคั ตงัคชวนะ และคุณชิดนภา เอี่ยมพินพนัธ์ุ 

ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินการลงคะแนนเสียงของบริษทัฯ โปร่งใส เป็นไปตามตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาววริษา โสภณพิศ ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินการลงคะแนนเสียงของบริษทัฯ รวมถึงขอให้ผูถื้อหุ้นอาสาสมคัรจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1.) คุณอรอุมา มานเสถียร และ 2.)
คุณวิวฒัน์ โพธ์ิศรี ท าหนา้ท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน  

ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่าปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนช าระแลว้ 3,729,186,806 บาท (สามพนัเจ็ดร้อยยี่สิบเกา้ลา้น  
หน่ึงแสนแปดหม่ืนหกพนัแปดร้อยหกบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,729,186,806 หุ้น (สามพนัเจ็ดร้อยยี่สิบเกา้ลา้น
หน่ึงแสนแปดหม่ืนหกพนัแปดร้อยหกหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือมีผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2563 (Record Date) มีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมจ านวน 7,571 
ราย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 25 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้839,802,527 หุ้น และดว้ย
การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมแทนจ านวน 14 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 1,468,034,457 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ิน 39 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งหมดเป็นจ านวน 2,307,836,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8858 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 
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ประธานฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และ
มอบหมายให้ผูด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น  

ผู ้ด า เนิ น ร ายก าร ช้ี แ จ งห ลัก เกณฑ์ และขั้ น ต อนการลงคะแนน เสี ยง  แล ะก ารนั บ คะแนน เสี ยงขอ ง 
ผูถื้อหุ้นในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือ ท่ีไดรั้บมอบฉันทะมา ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 ประธานฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีบตัรลงคะแนนอยูน่ั้น ลงคะแนนเสียง
เฉพาะในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น 
โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงันั้นส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ยในวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงั
เสร็จส้ินการประชุมทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั 
แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ส าหรับวาระท่ี 5 วาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น บริษทัฯ 
จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
โดยเจา้หน้าท่ีจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละ
ท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ ทั้งน้ี ในวาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่
เร่ิมวาระท่ี 5 เพ่ือการนบัฐานคะแนนเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้งจนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน เพ่ือให้เป็นไป
ตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี 

อีกทั้ง ส าหรับวาระท่ี 8 และ 9 เก่ียวกบัเร่ืองการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3ใน 4 
ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

การลงคะแนนเสียงลกัษณะดงัต่อไปน้ีถือเป็นบตัรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

3. เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเก็บ เพื่อ
สรุปผลคะแนน และประธานฯ จะเป็นผูแ้จง้สรุปผลการนบัคะแนนและการลงมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป 
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อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการ
พิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ 
ตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคร้ังน้ีบริษทัไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไวส้ าหรับการสอบถามเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการ
สัมผสัและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถาม กรุณา
เขียนค าถามหรือความเห็นของท่านใส่กระดาษและส่งมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะส่งมอบค าถาม
หรือความเห็นของท่านต่อประธานกรรมการต่อไป ทั้งน้ี ขอให้ท่านระบุช่ือและนามสกุลในกระดาษค าถามหรือความคิดเห็น
ดว้ยทุกคร้ัง  

5. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชบั เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและ
ไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

ส าหรับเอกสารท่ีใช้ในการประชุมวนัน้ีบริษทัฯ ได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทั้ง ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไวอ้ีกช่องทางหน่ึงดว้ย 

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม
และรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 
ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 7 มกราคม 2563 ซ่ึงปรากฏว่า ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
หรือรายช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 น้ี 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่าตามท่ีเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ ไดย่ื้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อ
ศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังรับค าร้องและนัดไต่สวนในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 นั้น ในการประชุมคร้ังน้ี
บริษทัฯ จึงไดเ้ชิญท่ีปรึกษาในการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการและท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดแ้ก่  บริษทั แกรนท์ ธอนตนั สเปเชียลิสท ์
แอ็ดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากดั มาร่วมการประชุมเพื่อให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งต่อผูถื้อหุ้นดว้ย โดยจะน าเสนอรายละเอียด
ให้ทราบในวาระอื่นๆ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยผูถื้อหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของบริษทัฯ ว่าการไม่จดัให้มีไมโครโฟนไว้
ส าหรับการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในการประชุมคร้ังน้ีว่าเป็นมาตรการท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากท าให้ผูถื้อหุ้นไม่
สะดวกในการแสดงความเห็นหรือสอบถาม  

ประธานฯ ไดรั้บความเห็นของผูถื้อหุ้นในเร่ืองดงักล่าว และจะน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมคร้ัง
ต่อไป  

ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

หมายเหตุ  ส าหรับวาระน้ี เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้นใน
รอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 และไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าแลว้ และขอให้ ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (“ดร. วุฒิภูมิฯ”) สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2562 ให้ท่านผูถื้อหุ้นรับทราบ 

ดร. วุฒิภูมิฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่าในปี 2562 สถานการณ์การแข่งขนัของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ
ไทยยงัคงรุนแรงอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) เขา้มาร่วมการแข่งขนัใน
ตลาดอีกดว้ย ท าให้ภาพรวมการแข่งขนัของอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น และมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
เช่น อตัราแลกเปล่ียน ราคาน ้ามนั ตลอดจนนโยบายต่างๆ จากภาครัฐ และสภาวะของเศรษฐกิจโลก แต่ทางสายการบินนกแอร์ก็
ไดป้รับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดโ้ดยไดด้ าเนินการหารายไดเ้สริม (Ancillary Revenue) ท่ีเป็นอีกหน่ึง
ภารกิจท่ีบริษทัฯ ยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถด าเนินการตามแผนท่ีจะหยดุการขาดทุน สร้างรายไดเ้พ่ิมขึ้นโดยเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขนั และการขยายเส้นทางการบิน โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดเ้ปิดให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศเพ่ิมเติม 
อาทิ เส้นทางบินกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย และเส้นทางบินฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดน้ าอากาศยานท่ีมีอายุการใช้งานมากออกจากฝูงบินตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของ
บริษทัฯ ส่งผลให้ขนาดฝูงบินอากาศยานทั้งปีจากจ านวน 25 ล า ในปี 2561 ลดลงเหลือจ านวน 24 ล าในปี 2562 หรือ ลดลงร้อย
ละ 4.00 ในขณะปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) และจ านวนเท่ียวบินลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.03 และ7.95 ตามล าดบัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

และตามท่ีไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้ว่า มีปัจจยัภายนอกมากมายท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การแข่งขนัทางดา้น
ราคาท่ีรุนแรง ความผนัผวนของราคาน ้ ามนั และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ผลประกอบการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายไดร้วม 12,708 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัเจ็ด
ร้อยแปดลา้นบาท)  ลดลงร้อยละ 8.47 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได ้จากค่าโดยสาร 11,227 ลา้นบาท (หน่ึง
หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยยี่สิบเจ็ดลา้นบาท)  คิดเป็นร้อยละ 88.35 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการและรายไดจ้ากการ
บริการเสริมอื่นๆ 1,481 ลา้นบาท  (หน่ึงพนัส่ีร้อยแปดสิบเอ็ดลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 11.65 ของรายไดร้วม สาเหตุหลกัมาจาก
การลดลงของรายไดก้ารให้บริการ ซ่ึงสะทอ้นการลดลงของจ านวนอากาศยาน  

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบริษทัฯ มีจ านวนรวม 14,423 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยยี่สิบสาม
ลา้นบาท) ลดลงถึงร้อยละ 11.46 จากปีก่อน โดยบริษทัมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีน้ีจ านวน 1,591 ลา้นบาท (หน่ึงพนัห้า
ร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นบาท) ลดลงมากถึงร้อยละ 33.84 จากปีก่อน ซ่ึงมีผลขาดทุนจ านวน 2,404 ลา้นบาท (สองพนัส่ีร้อยส่ีลา้นบาท) 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัและยึดมั่นการด าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณท่ีดี และ
หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา พร้อมทั้งให้ความส าคญัในดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ โดยในปี 2562 ไดล้งนาม
ในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต” และเม่ือเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดย้ื่น
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ขอรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจท่ีโปร่งใส รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บริษทัมีธรรมาภิบาลท่ีดีต่อไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยผูถื้อหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม ดงัน้ี 

1. นายฮัง่ใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าบริษทัฯ มีแนวทางและการวางแผนการด าเนินงานอยา่งไรต่อไป 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบนั ส่งผลกระทบดา้นลบต่อธุรกิจการบินเป็นอยา่งมาก 

นายประเวช องอาจสิทธิกุล (“นายประเวชฯ”) กล่าวว่าในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจโดยใชเ้คร่ืองบิน 
738-800 จ านวน 14 ล า และ Q-400 จ านวน 8 ล า รวมเป็นจ านวนเคร่ืองบินทั้งหมด 22 ล า รวมถึงได้มีการด าเนินการหลาย
ประการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ และปรากฏผลขาดทุนท่ีลดลงในปี 2562 อย่างมีนัยส าคญั กล่าวคือลดลงจาก 2,500 ลา้น
บาท เป็น 1,400 ลา้นบาท โดยในระหว่างปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมเส้นทางบินต่างประเทศให้มากขึ้นโดยใชเ้คร่ืองบินท่ีมี
อยู่ ทั้งน้ี แมว่้าจะมีการปิดน่านฟ้าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถท าการบินเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศได้ แต่บริษัทฯ ยงัท าการบินเส้นทางภายในประเทศอยู่ตลอด โดยบริษัทฯ จะใช้เคร่ืองบินท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ด าเนินธุรกิจต่อไปอยา่งดีท่ีสุดและผา่นพน้วิกฤติคร้ังน้ีไปได ้

2. นายสถาพร ผงันิรันดร์ (“นายสถาพร”) ผูถื้อหุ้น  ขอให้บริษทัฯ ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจุดเด่นดา้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และแสดงความเห็นว่าหากบริษทัฯ ให้ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกนัดว้ยจะเป็นขอ้มูล
ท่ีชดัเจนย่ิงขึ้น 

ดร. วุฒิภูมิฯ กล่าวว่าในปี 2562 บริษทัฯ อยู่ในระหว่างด าเนินการฟ้ืนฟูผลการด าเนินงาน โดยปัจจยัหลกัท่ี
น ามาใชใ้นการด าเนินการดงักล่าว คือ (1) การลดจ านวนเคร่ืองบินโดยส่งคนืเคร่ืองบินท่ีมีอายกุารใชง้านมานาน เพื่อลดค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินการ รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงกว่าเคร่ืองบินล าอื่นๆ (2) การยกเลิกเส้นทางบินท่ีมีการแข่งขนั
สูง (3) การจดัหารายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสาร เช่น การบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 
Cargo) โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้เขา้ท าสัญญาการขนส่งสินคา้กบับริษทัพนัธมิตร นอกจากน้ีบริษทัฯ จะมีการวิเคราะห์ค่า
ด าเนินการต่างๆ เปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางการคา้ และมีการบริหารจดัการดา้นตนุ้ทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ตน้ทุน
ต่อหน่วยลดลงและมีรายไดต้่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 

3. นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น (“นายศกัด์ิชยัฯ”) สอบถามว่าบริษทัฯ มีแผนการซ้ือเคร่ืองบินหรือไม่ 
เน่ืองจากการเช่าซ้ือท าให้เกิดหน้ีสิน ดอกเบ้ีย และค่าเส่ือมราคา 

นายเกษมสันต์ วีระกุล (“นายเกษมสันต์ฯ”) กล่าวว่าในการเช่าซ้ือหรือซ้ือเคร่ืองบินถือเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดยศาลลม้ละลายกลางก่อนจึงจะเปิดเผยได ้

4. นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุ้น (“นายไกรวลัยฯ์”)  สอบถามว่าบริษทัมีแผนเช่นเดียวกบัธุรกิจท่องเท่ียวอื่น
หรือไม่ อยา่งไรในการคงสถานะภาพลูกคา้ในทุกระดบัสมาชิกเน่ืองจากสถานการณ์ COVID – 19  
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นายเกษมสันตฯ์ กล่าวว่าแมบ้ริษทัฯ จะอยูใ่นระหว่างย่ืนฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งน้ีบริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามปกติ  

  ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีจึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 แลว้ 

หมายเหตุ  ส าหรับวาระน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเวชฯ เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

นายประเวชฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับรอบปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึง
ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ้งบการเงิน ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

อน่ึง สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 15,170 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนห้าพนัหน่ึงร้อย
เจ็ดสิบลา้นบาท) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.79 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยแบ่งเป็น :  

 สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 4,246 ลา้น
บาท (ส่ีพนัสองร้อยส่ีสิบหกลา้นบาท) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.10 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.11 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 
10,924 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนเกา้ร้อยยี่สิบส่ีลา้นบาท)  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.07 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจาก 
บริษทัมีเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.11 และมีเงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบินระยะยาว เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 28.53 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
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หน้ีสิน : 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 18,639 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.96 จาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากเงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ิมขึ้นจ านวน 1,220 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.83 

ส่วนของผูถื้อหุ้น :  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบจ านวน 3,468 ลา้นบาท (ติดลบ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.40 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นของบริษทัใหญ่ติดลบจ านวน 1,095 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุมติดลบอีกจ านวน 2,372 ลา้นบาท  

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดา้นรายได ้

บริษทัมีรายไดร้วม 12,708 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.47 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็น :  

รายไดจ้ากค่าโดยสาร 11,227 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.35 ของรายไดร้วม  

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,291 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.16 ของรายไดร้วม  

และรายไดอ้ื่น 189 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของรายไดร้วม สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดก้าร
ให้บริการ ซ่ึงสะทอ้นการลดลงของจ านวนอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงระดบัรายไดจ้ากค่าโดยสารเทียบเท่ากบัปี
ก่อน 

ดา้นค่าใชจ้่าย   

ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 14,422 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1,866 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.46 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน ตามจ านวนอากาศยานท่ีลดลง ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนทั้งทางตรงและทางออ้ม
ไดมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยผูบ้ริหารไดท้  าการตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนลดตน้ทุนต่างๆ ไดต้ามแผนการ
ลดค่าใชจ้่ายและแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทัฯ  ส่งผลให้ปี 2562 ตน้ทุนต่อปริมาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.32 เป็น 2.18 บาท/ท่ี
นั่ง-กม. หรือลดลงร้อยละ 6.03 และต้นทุนต่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสารท่ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงลดลงจาก 1.61 เป็น 1.54 
บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 44.35 จากปีก่อน 

จากภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรง และจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีลดลงจากปี 2561 ถึงแมบ้ริษทั
ไดด้ าเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทัฯ   โดยบริหารจดัการตน้ทุนทั้งทางตรงและทางออ้มไดมี้ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น จนท าให้บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนต่างๆ ไดต้ามแผนการลดค่าใชจ้่ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทัฯ  

อย่างไรก็ตาม รายไดร้วมของบริษทัฯ ปรับตวัลดลงตามจ านวนอากาศยานท่ีลดลง ส่งผลให้ปี 2562 บริษทัฯ 
มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 1,591 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนถึง 813 ลา้นบาท หรือขาดทุน
ลดลงถึงร้อยละ 33.84 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั (“นกสกู๊ต”) 
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ในปี 2562 สายการบินนกสกู๊ต มีรายไดร้วม 7,207 ลา้นบาท (เจ็ดพนัสองร้อยเจ็ดลา้นบาท) เพ่ิมขึ้นจาก 5,828 
ลา้นบาท (ห้าพนัแปดร้อยย่ีสิบแปดลา้นบาท) หรือ ร้อยละ 23.66 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ดว้ยปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
36.66 จาก 1.16 ลา้นคน เป็น 1.59 ลา้นคน ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเท่ียวบินโดยรวมทั้งหมดร้อยละ 32.60 เน่ืองจาก
ในปี 2562 บริษทัมีจ านวนเคร่ืองบินเฉล่ียท่ีใชใ้นการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.00 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้
บริษทัสามารถเพ่ิมเท่ียวบินในเส้นทางเดิม ท าให้มีอตัราการใชเ้คร่ืองบินท่ีสูงขึ้น  

โดยบริษทัมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 8 ,666 ลา้นบาท (แปดพนัหกร้อยหกสิบหกลา้นบาท)  เพ่ิมขึ้น
จาก 7,388 ลา้นบาท (เจ็ดพนัสามร้อยแปดสิบแปดลา้นบาท) หรือร้อยละ 17.30 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิม    จ านวนเคร่ืองบินจากเดิม 5 ล าในปีท่ีแลว้เป็น 7 ล า ในปีปัจจุบนั 

อย่างก็ไรก็ดี สายการบินนกสกู๊ตมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2562  จ านวน 1 ,352 ลา้นบาท (หน่ึง
พนัสามร้อยห้าสิบสองลา้นบาท)  ซ่ึงหากเทียบจากผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนท่ี 1,528 ลา้นบาท (หน่ึงพนัห้าร้อยยี่สิบแปดลา้น
บาท) ผลขาดทุนสุทธิลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.53 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึง
ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยผูถื้อหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม ดงัน้ี 

นางสุรัสวดี ค าเถียร ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า จากขอ้มูลในรายงานประจ าปีหน้าท่ี 139 -140 ไดป้รากฏ
อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 2.30 – 2.55 แต่อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะส้ันจากผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่อยู่ท่ีร้อยละ 6 จึงขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงว่าเหตุใดอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะส้ันท่ีผูถื้อหุ้นเรียกเก็บจากบริษทั จึงแตกต่างจาก
อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

นายประเวชฯ ช้ีแจงว่า อตัราดอกเบ้ียท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามถึงนั้นเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาน
บนัการเงิน ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั ท าให้ความสามารถในการกูย้ืมเงินของบริษทัฯ ค่อนขา้งจ ากดัอยา่งมาก แต่การกูย้ืม
เงินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีความผ่อนปรนและบริษัทไม่ต้องวางหลกัประกันใดๆ และสามารถเบิกใช้ได้ตามความจ าเป็น                     
ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียในการกูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่นั้นไม่เกินกว่า อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบ
มีระยะเวลา (MLR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยเป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลาของ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้
มัน่ใจว่าอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมเป็นไปตามอตัราตลาด 

นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่ 
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นายรัช ตนัตนนัตา รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (“นายรัชฯ”) กล่าวว่าบริษทัฯ มีการบริหารกระแสเงินสด
ตามปกติ ซ่ึงจะมีเพียงพอส าหรับการด าเนินงานของบริษทัฯ 3-4 เดือน นอกจากน้ียงัมีมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือรักษาและบริหารจดัการ
กระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. บริษทัฯ มีมูลหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ านวนเท่าไร และในปีน้ีมีหน้ีท่ีครบก าหนดช าระและตอ้งจ่าย
ดอกเบ้ียจ านวนเท่าไร และในส่วนของคร่ึงปีแรกไดจ้่ายดอกเบ้ียไปแลว้จ านวนเท่าใด 

นายรัชฯ กล่าวว่าอตัราดอกเบ้ียยงัคงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 82-83 ลา้นบาท 
3. ปัจจุบนัอตัราส่วนของผูถื้อหุ้นต่อทุน (D/E) คิดเป็นอตัราเท่าไร 
นายรัชฯ กล่าวว่าจากงบการเงินปี 2562 ของบริษทัฯ มีอตัราส่วนของผูถื้อหุ้นต่อทุน (D/E) อยูท่ี่ 61.59 
4. บริษทัฯ มีแผนการเพ่ิมทุนหรือจะเขา้แผนฟ้ืนฟูกิจการอยา่งไร 
นายประเวชฯ กล่าวว่าจากงบการเงินปี 2562 จะเห็นไดว่้าบริษทัฯ มีพฒันาการท่ีดีขึ้น เน่ืองจากมีเที่ยวบินมาก

ขึ้น และสามารถลดค่าใชจ้่ายไดม้ากขึ้นดว้ย จากปี 2561 บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในระดบัสูง แต่ในปี 2562 ผล
ขาดทุนลดลงประมาณหน่ึงในสาม กล่าวคือ ลดลงไดป้ระมาณ 800 ลา้นบาท  และบริษทัฯ ยงัคงมีความมัน่ใจว่าจะกา้วหน้าไป
ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการเปิดเส้นทางบินไปประเทศจีน ประเทศอินเดียและเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น จนกระทัง่เกิด
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2562 – มกราคม 2563 ท าให้บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาปรับ
แผนธุรกิจและตดัสินใจเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงในเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ จะช้ีแจงรายละเอียดให้กบัผูถื้อหุ้นต่อไปใน
วาระอื่นๆ 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีบทบาทอย่างไรบา้งต่อ
การด าเนินงานของบริษทัฯ เหตุใดบริษทัฯ มีคณะกรรมการหลายชุดแต่ยงัมีผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 

นายประเวชฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบนั ส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อธุรกิจการบินทัว่โลก และคณะกรรมการทุกชุดจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถต่อไป 

6. เหตุใดบริษทัฯ เขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการแลว้ แต่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ยงัไม่ขึ้นเคร่ืองหมายระงบั
การซ้ือขาย (SP)  

ผูด้  าเนินรายการ ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ช้ีแจงว่าในกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัใดๆ จะถูก
ขึ้นเคร่ืองหมายระงบัการซ้ือขาย จะตอ้งมีเหตุตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดไว ้เช่น มีการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑข์องตลาด
หลักทรัพย์ฯ การไม่น าส่งงบการเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไม่ได้เป็นเหตุ ท่ีบริษัทฯ จะถูกขึ้ น
เคร่ืองหมายระงบัการซ้ือขาย 

นายสถาพรฯ สอบถาม ดงัน้ี 
1. อตัราส่วนระหว่างผูโ้ดยสารกบัจ านวนท่ีนัง่ของแต่ละเท่ียวบินโดยเฉล่ียอยูท่ี่จ  านวนเท่าใด 
นายรัชฯ กล่าวว่าในปี 2562 อตัราส่วนระหว่างผูโ้ดยสารกบัจ านวนท่ีนัง่ของแต่ละเที่ยวบินเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 
87.27 
2. อตัราส่วนระหว่างการให้บริการขนส่งสินคา้กบัอตัราน ้าหนกับรรทุกอยูท่ี่เท่าใด 
ประธานฯ กล่าวว่าในช่วงน้ีอตัราส่วนของการให้บริการขนส่งสินคา้ยงัต ่าอยู ่
3. ขอให้บริษทัฯ แจกแจงอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Margin) ของแต่ละประเภทรายได ้
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นายรัชฯ กล่าวว่ารายไดห้ลกัของบริษทัฯ คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรโดยสารซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 90 
4. เส้นทางการบินใดมีผลก าไรมากและนอ้ยท่ีสุด และมีปัจจยัใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง 
นายรัชฯ กล่าวว่าเส้นทางบินท่ีท าก าไรให้กบับริษทัฯ ได้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ แม่สอด ซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้คิด

เป็นร้อยละ 17 แต่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนความถ่ีของเท่ียวบินลงเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  และคาดว่าในอนาคตจะมีผูใ้ห้บริการรายอ่ืนเปิดให้บริการในเส้นทางบินน้ีเช่นกนั 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นในช่วงธันวาคมปี 2562 เหตุใดจึงส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

ประธานฯ กล่าวว่าบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เป็นปัจจยัเสริมท่ีเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2562  

นายสถาพรฯ ให้ขอ้เสนอแนะว่าหากบริษทัให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของอตัราส่วนทางการเงินครบถว้น เช่น 
การบญัชีบริหาร (Managerial Accounting) เป็นตน้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการทุกท่านดว้บ 

นายชยัพฤกษ์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ผูถื้อหุ้น (“นายชัยพฤกษ์ฯ”) สอบถามว่าค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินมี
อตัราสูง พบว่าหลายรายการมีการส่งให้กบับริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (“การบินไทย”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็น
ผูด้  าเนินการซ่อมแซม แต่จะมีการส่งผา่นบุคคลกลางซ่ึงจะมีการคิดคา่ด าเนินการในอตัราท่ีสูง จึงขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงว่าเหตใุดจึง
ไม่ด าเนินการโดยตรงต่อการบินไทย 

นายรัชฯ ช้ีแจงว่าในการจดัซ้ือจดัจา้งบริการ บริษทัฯ มีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในการพิจารณาการจดัซ้ือ
จดัจา้งตามกระบวนการ และผูใ้ห้บริการจะตอ้งสามารถด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในขอ้เสนออย่างครบถว้น ดงันั้น 
หากบางรายการท่ีการบินไทยไม่สามารถด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไดอ้ย่างครบถว้น บริษทัฯ จะให้ผูใ้ห้บริการรายอื่น
ด าเนินการ อีกทั้งจะตอ้งพิจารณาปัจจยัดา้นราคาประกอบดว้ยเพื่อรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

จากนั้ น เม่ือไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,292,369,788 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 9,158 0.0002 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 984,541,962 หุ้น คิดเป็น 984,541,962 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
3,292,378,946 เสียง  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูด้  าเนินรายการเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 44 และขอ้ 45 ก าหนดว่าบริษทัฯ ตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจด
ทะเบียน  

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
งดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

อน่ึง ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 
โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ  แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  
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อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของบริษทั
ฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ านวน 1,591 ลา้นบาท จึงส่งผลให้
บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ได ้เน่ืองจาก มาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ ก าหนดว่า 
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ทั้งน้ี ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 

)ปีที่เสนอ (  

ปี 2562 

1. ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (1,591.1) ลา้นบาท (2,404.8) ลา้นบาท 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายแล้ว

ทั้งหมดของบริษทัฯ   

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

3.  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 

5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรส าหรับ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก
บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนเบด็เสร็จรวม จ านวน 1,591 ลา้นบาท  

ไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็น ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มติทีล่ง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,292,369,788 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 9,158 0.0002 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 984,541,962 หุ้น คิดเป็น 984,541,962 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
3,292,378,946 เสียง  

วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ว่าส าหรับการพิจารณาในวาระน้ี เพ่ือให้จ านวนหุ้นและจ านวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ใน
วาระน้ีบริษทัฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเป็นการชัว่คราวจนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระน้ีจะเสร็จ
ส้ินเพื่อการนบัฐานคะแนนเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง  

ในระหว่างการพิจารณาวาระน้ี กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว
เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี มี 
4 ราย ไดแ้ก่  

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์ 

2. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช 

3. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ และ 

4. นางจิราพร เชมนะสิริ  

และเน่ืองจากประธานฯ เป็นหน่ึงในกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งในการประชุมคร้ังน้ี ประธานฯ จึง
มอบหมายให้นายประเวชฯ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมแทน 

นายประเวชฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
17 ก าหนดไวว่้า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
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กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีจ านวน 4 
ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์ ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ 

2. พลอากาศเอก ดร. นพพร  จนัทวานิช ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

3. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ 

4. นางจิราพร  เชมนะสิริ ต าแหน่ง กรรมการอิ ส ระ / ป ระธาน กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการระหว่างวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 7 มกราคม 2563 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 แลว้ เห็นว่ากรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 4 ท่าน เป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  (ล าดับท่ี 1, 3 และ 4)  
สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามท่ีปรากฏใน ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผู ้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ดังนั้ น  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัได้มีการกลัน่กรองแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้นมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ  
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1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 

2. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 

3. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ 

 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ 

4. นางจิราพร เชมนะสิริ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยผูถื้อหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม ดงัน้ี 

นายสถาพรฯ สอบถามว่าเหตุใดจึงตอ้งมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเพราะบริษทัฯ 
ได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแล้วและจะมีบุคคลอ่ืนเข้ามาท าหน้าท่ีบริหารแผนต่อไป และกรรมการควรแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลประกอบการท่ีติดลบของบริษทัฯ ดว้ยการลาออกหรือไม่ 

นายประเวชฯ กล่าวว่าปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจตามปกติแมว่้าจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการก็
ตาม โดยบริษทัฯ ตอ้งรอศาลพิจารณาไต่สวนและจะทราบไดว่้าศาลฯ จะรับแผนหรือไม่ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 และในส่วน
ของการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นผูบ้ริหารแผนจะเกิดขึ้นหลงัจากท่ีศาลฯ ไดรั้บแผนแลว้ 

นายประเวชฯ กล่าวต่อไปว่าการท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัจจยัในการ
ประกอบธุรกิจหลายดา้นท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบดีว่านกัลงทุนอยากไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีจากบริษทัฯ 
และบริษทัฯ ไดพ้ยายามอย่างย่ิงท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงการน าบริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ี
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าจะท าให้บริษทัฯ สามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นได ้

จากนั้ น เม่ือไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 คนไดแ้ก่ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ (2) พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช (3) นายอภิชาติ     
จีระพนัธ์ุ และ (4) นางจิราพร เชมนะสิริ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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5.1  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,292,369,587 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 9,359 0.0002 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

5.2  พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,291,891,587 99.9851 

ไม่เห็นดว้ย 487,359 0.0148 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

5.3  นายอภิชาต ิจีระพนัธ์ุ เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,292,372,019 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 6,927 0.0002 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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5.4  นางจิราพร เชมนะสิริ เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,291,894,019 99.9852 

ไม่เห็นดว้ย 484,927 0.0147 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมเปิด

ประชุมจ านวน 984,541,962 หุ้น คิดเป็น 984,541,962  เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี

จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 

3,292,378,946 เสียง  

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตาม
มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั
ฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
พิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้และนอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ  โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของ  บริษทัฯ และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ  ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้ เคียงกับบริษัทฯ  ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไม่เกิน 7,500,000 บาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562 
จ านวน 1,130,000 บาท ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม 
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คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2562 บริษทัฯ จึงงดจ่ายโบนสั
กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ทั้งน้ี อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
ลดลงจากปี 2562 นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็น ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจ าปี 
2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
7,500,000 บาท และอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงิน
จ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุม 

เห็นดว้ย 3,292,364,710 99.9995 

ไม่เห็นดว้ย 6,927 0.0002 

งดออกเสียง 8,041 0.0002 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 984,542,694 หุ้น คิดเป็น 984,542,694  เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้ งหมดจ านวน 
3,292,379,678 เสียง 

วาระท่ี 7   พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้ขอให้นางจิราพร เชมนะสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“นางจิรพรฯ”) น าเสนอต่อท่ี
ประชุมในวาระน้ี 
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นางจิราพรฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ทุกรอบปีบญัชี ทั้งน้ี 
ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได ้

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ  

1.  ดร. ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 

2.  นางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 

3.  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) 

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบัญชี ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่ าบริษทั         
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และ
ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ 
บริษทัย่อยของบริษทัฯ  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  รวมทั้งไม่มี
รายใดท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัมาเกิน 7 ปี 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้ท าหน้าท่ีเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,790,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานบญัชีใหม่ซ่ึง
กระทบกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร 
เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 4067 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4800 แห่ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ ารอบปีบญัชี 2563 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็น
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ผูท้  าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยได ้และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 4,790,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยผูถื้อหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม ดงัน้ี 

นายสถาพรฯ สอบถามว่าในปี 2562 ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ มีชั่วโมงการท างานจ านวนเท่าใด และในปี 
2563 ไดป้ระมาณการว่าจะใชช้ัว่โมงการท างานเป็นจ านวนเท่าใด 

นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีทางผูส้อบบญัชีแจง้ว่าเป็นเหตุของการขึ้นค่าสอบบญัชีใน
ปี 2563 เก่ียวกบัหมวดใด 

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชี (“ดร.ศุภมิตรฯ”) รายงานว่าในปีท่ีผ่านมา ผูส้อบบญัชีไดมี้การสอบ
บญัชี 3 ไตรมาส และตรวจสอบประจ าปีอีก 1 คร้ัง โดยในการสอบบญัชีแต่ละไตรมาสผูส้อบบญัชีจะใชเ้วลาท างานไม่นอ้ยกว่า 
3 สัปดาห์ แต่ส าหรับการตรวจสอบประจ าปีจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 1.) การสอบทานระบบควบคุมภายใน และ 2.) 
การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในและเอกสารหลกัฐาน ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 1 เดือนคร่ึง 

ดร. ศุภมิตรฯ กล่าวต่อไปว่าส าหรับในปี 2563 เน่ืองจากมีการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานสัญญาเช่า ซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบ
นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการท าให้มีขอบเขตการท างานเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงอาจท าให้ผูส้อบบญัชีตอ้งใช้
ชัว่โมงท างานเพ่ิมขึ้นกว่าปี 2562 

จากนั้ น เม่ือไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดแ้ก่ 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (เคยเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 2. นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4067 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) และ/หรือ 3. ดร.เกียรตินิยม คุณ
ติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาก่อน) 
อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้
ท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแทนได ้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,790,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
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มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 32,923,711,119 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 9,359 0.0002 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 984,543,494 หุ้น คิดเป็น 984,543,494  เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้ งหมดจ านวน 
3,292,380,478 เสียง 

วาระท่ี 8 พจิารณาให้สัตยาบันการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืม 

ประธานฯ มอบหมายให้บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ”) ของบริษทัฯ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีบริษทัฯ เคยไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูใ้ห้กู ้  จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2562 จ านวน 3,000 ลา้นบาท กบันางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.38 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 (“ผู้ให้
กู้”) และจากการท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี  3/2563 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั ไดมี้มติอนุมติั (1) การขยายระยะเวลา
การใชว้งเงินกูยื้มเงินดงักล่าว และ (2) การให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูยื้มนั้น บริษทัฯ ตอ้งขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้
สัตยาบันการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการขยาย
ระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินและการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูย้ืม รายละเอียดสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. การให้สัตยาบันการเข้าท ารายการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงิน 

  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัการ

เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินภายใตว้งเงินกูย้ืมเดิมท่ีบริษทัฯ เคยไดรั้บอนุมติั  โดย

การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกูย้ืมเงินจ านวน 3,000 ลา้นบาท จากเดิมไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วนัท่ีของสัญญากูย้ืมระหว่าง
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บริษทัฯ และผูใ้ห้กู ้ฉบบัลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 (“สัญญากู้ยืม”) เป็นไม่เกิน 48 เดือน นบัแต่วนัท่ีของสัญญากูย้ืม โดยการ

ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกูย้ืมเงินถือเป็นสาระส าคญัซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุมติัการเขา้ท ารายการจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562   

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดพ้ิจารณาถึง

เหตุผลและความจ าเป็นรวมถึงความสมเหตุสมผลของการท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาอนุมติัไปก่อนท่ีจะมีการ

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 ดงักล่าวจึงมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลง

การขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินจ านวน 3,000 ลา้นบาท เป็นดงัน้ี 

  จากเดิม (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563) จาก

เดิมไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัท่ีของสัญญากู้ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นไม่เกิน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีของสัญญากู้ยืม 

เปลี่ยนแปลงเป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แทน เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้ว่า บริษทัฯ จะสามารถบริหาร

สภาพคล่องทางการเงินและสามารถด าเนินการแกไ้ขสัญญากูย้ืม (กรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้สัตยาบนัและอนุมติัการเขา้ท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั) จนแลว้เสร็จไดภ้ายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

  ทั้งน้ี แมว่้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืม

เงินไปแลว้ บริษทัฯ ก็ยงัคงมีหน้าท่ีตอ้งขอสัตยาบนัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจาก

เป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีขนาดเกินกว่า 20 ลา้นบาท ตามประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า การเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ภายใตว้งเงินกูย้ืม 3,000 ลา้นบาทโดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูยื้มเงินนั้น บริษทัฯ มีเหตุผลและ

ความจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงท าให้ไม่สามารถรอน าวาระดงักล่าวไปขออนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีได ้เน่ืองจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ 

ประสบปัญหากระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และบริษทัฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

ไดภ้ายในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บริษทัฯ ยงัคงตอ้งรักษาวงเงินดงักล่าวไวเ้พื่อรักษาสภาพคล่องของ

บริษทัฯ ให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้และหากบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล ้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ี การตกลงเขา้ท ารายการขา้งตน้ไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งมีเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากท าให้บริษทัฯ ไดรั้บเงินกูยื้มท่ีมีเง่ือนไข

การกูย้ืมท่ีผอ่นปรนกว่าการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
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  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาให้

สัตยาบนัการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ภายใตว้งเงินกูย้ืม 

3,000 ลา้นบาท โดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีของสัญญากูย้ืม (14 พฤษภาคม 

2562) เป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

  รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ( ส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ย 11) 

    2. การให้สัตยาบันการเข้าท ารายการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืม 

  ภายหลงัจากการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีของสัญญากูย้ืม (14 

พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ตามท่ีกล่าวในขอ้ 1. ข้างตน้ ผูใ้ห้กู ้ได้พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม ศกัยภาพในการช าระคืนหน้ีของบริษทัฯ ท่ีประกอบธุรกิจสายการบิน และความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บช าระหน้ีเน่ืองจาก

เป็นการให้กูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนัแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้

พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นรวมถึงความสมเหตุสมผลของการท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาอนุมติัไปก่อนท่ี

จะมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 ดงักล่าวจึงมีมติอนุมติัให้มีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูยื้มเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของบริษทัฯ ก่อนการให้บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูใ้นคราว

ถดัไป โดยเพ่ิมขอ้ความในขอ้ 2. ของสัญญากูย้ืมเงิน ความว่า “คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม”  

  เน่ืองจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวม ท าให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุอยา่ง

ต่อเน่ือง บริษทัฯ ประสบปัญหากระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และบริษทัฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกูย้ืมเงิน

จากสถาบนัการเงินไดภ้ายในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ว่าบริษทัฯ ยงัคงตอ้งรักษาวงเงินดงักล่าวไวเ้พ่ือรักษา

สภาพคล่องของบริษทัฯ ให้ด าเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยไม่ขดัขอ้ง 

  ดว้ยเหตุดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการให้สิทธิผูใ้ห้กู ้บอกเลิกสัญญากูย้ืมประกอบกับเจตนารมณ์ในการพิทักษ์

ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเสียงขา้งน้อย จึงไดมี้มติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูยื้มโดยให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญาและ/หรือ

ยกเลิกวงเงินท่ีเหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม ตามท่ีผูใ้ห้กูเ้สนอ ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถเบิกถอนเงินกู้

จากผูใ้ห้กูไ้ดต้ามสัญญากูยื้ม ซ่ึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูยื้มดงักล่าวถือเป็นการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยง 

ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขภายใตสั้ญญากูย้ืมโดยให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญา

และ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือไดท้นัทีซ่ึงถือเป็นสาระส าคญัซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีเคยไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการจากที่ประชุม



 

 26 / 38 

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 (“การเขา้ท ารายการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูย้ืม”) โดยให้มีผลถึง

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เช่นเดียวกบัการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงิน  

  ทั้งน้ี แมว่้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญา

กูย้ืมไปแลว้ บริษทัฯ ก็ยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งขอสัตยาบนัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจาก

เป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีขนาดเกินกว่า 20 ลา้น ตามประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า การเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาทโดยการให้สิทธิผูใ้ห้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืมนั้น เป็นเง่ือนไขท่ีผูใ้ห้กู้

ก าหนดขึ้นก่อนการให้บริษทัฯ เบิกถอนเงินกูใ้นคราวถดัไป ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ยินยอมตามขอ้เสนอดังกล่าว บริษทัฯ จะไม่

สามารถเบิกถอนเงินกูย้ืมตามสัญญากูย้ืมได ้ 

นอกจากน้ี การตกลงเขา้ท ารายการขา้งตน้ไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ และบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งมีเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากท าให้บริษทัฯ ไดรั้บเงินกูยื้มท่ีมีเง่ือนไขการกูยื้มท่ีผอ่นปรนกว่าการ
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
เพื่อพิจารณาให้สัตยาบนัการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับ
การกูย้ืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินและการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้
ทนัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลถึงวนัท่ี  30 กนัยายน 2563 รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 ของหนงัสือนดัประชุม 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยผูถื้อหุ้นได้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถาม ดงัน้ี 

นายสถาพรฯ สอบถามว่าจากการท่ีบริษทัฯ ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมหนา้ 15/28 ว่าจะมีการบริหารสภาพ
คล่องทางการเงิน บริษทัฯ ประเมินอยา่งไรและมีแนวทางในการด าเนินการอยา่งไร 

นายประเวชฯ กล่าวว่าข้อมูลท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุมเป็นการประเมินจากสถานการณ์ท่ีบริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยไม่ไดน้ าเร่ืองการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเขา้มาพิจารณาประกอบดว้ย ดงันั้น ปัจจยัท่ีไดน้ ามา
พิจารณาการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน คือ กระแสเงินสดท่ีไดจ้ากการท าการบินตามปกติ 

นายสถาพรฯ ขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเง่ือนไขการให้สัตยาบนัการเขา้ท าขยายระยะเวลาการใช้
วงเงินกู้ยืมเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือน เป็นไม่เกิน 48 เดือน เน่ืองจากมีความเข้าใจว่าระยะเวลาควรต้องส้ินสุดลงในเดือน
พฤษภาคม 2566 แต่ในหนงัสือนดัประชุมไดร้ะบุไวว่้าขอให้ท่ีประชุมให้สัตยาบนัจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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ผูด้  าเนินการประชุม ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ช้ีแจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความ
สมเหตุสมผลแลว้เห็นควรขอให้ท่ีประชุมให้สัตยาบนัควรการขยายระยะเวลาถึง 30 กนัยายน 2563 และส่วนท่ีเหลือจนถึงเดือน
พฤษภาคม 2566 เห็นควรน าไปขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรายละเอียดจะปรากฏในวาระท่ี 9 ของการประชุมคร้ังน้ี  

นายสถาพรฯ สอบถามว่าวงเงินกูย้ืมจ านวน 3,000 ลา้นบาทเป็นเร่ืองน่าช่ืมชมหรือไม่  

ประธานฯ ช้ีแจงว่าการไดรั้บวงเงินกูด้งักล่าวถือเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีบริษทัยงัคงไดรั้บการสนับสนุนจากผูถื้อหุ้น
เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดต้่อไป   

นายชัยพฤกษ์ฯ สอบถามว่ากรณีผูใ้ห้กูย้กเลิกการให้กู ้บริษทัฯ มีแผนการแกปั้ญหาอย่างไร และปัจจุบนัมี
วงเงินกูย้ืมคงเหลือให้กูเ้ท่าไร 

นายประเวชฯ กล่าวว่าบริษทัฯ ไดมี้การด ารงกระแสเงินสดไวส้ าหรับการบริหารสภาพคล่อง ซ่ึงยงัคงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีการบินพลเรือนก าหนดไว ้ส าหรับการบริหารจัดการในกรณีหากผูใ้ห้กู ้ยกเลิกการให้กู้ บริษทัฯ ก็อาจจะ
พิจารณาการกูย้ืมเงินจากช่องทางอื่น เช่น การกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 

จากนั้ น เม่ือไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้สัตยาบนัการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยง 
ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการกูย้ืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินและการให้สิทธิ
ผูใ้ห้กู ้บอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทันที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลถึงวนัท่ี  30 
กนัยายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 496,827,391 99.9980 

ไม่เห็นดว้ย 9,359 0.0018 

งดออกเสียง 100 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

2) ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลดลงจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 1,811,000,134 หุ้น คิดเป็น 1,811,000,134  เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้ งหมดจ านวน 
496,836,850 เสียง 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินส าหรับการกู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา
กู้ ยืมและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 จนถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ”) ของบริษทัฯ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าจากการท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 

6/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

กบัผูใ้ห้กู ้ภายใตว้งเงินกูย้ืมเดิมท่ีบริษทัฯ จ านวน 3,000 ลา้นบาท โดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินและการให้สิทธิ

ผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูย้ืมซ่ึงถือเป็นสาระส าคญัซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีเคยไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 และไดน้ าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคราวน้ีให้สัตยาบนัในการเขา้ท ารายการ

ดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 8 แลว้นั้น  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยงัได้มีมติขยาย

ระยะเวลาการใชว้งเงินกูยื้มเงินเพ่ิมเติมจากท่ีน าเสนอในวาระท่ี 8 และแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูยื้มโดยการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิก

สัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยูอ่ีกก็ตาม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกูยื้มเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ก. ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกูยื้มเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2566 (ขยายระยะเวลาจากท่ีการใชว้งเงินจะหมดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) ตามรายละเอียดการขยาย

ระยะเวลาในวาระท่ี 8 และ 

ข. แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูยื้มโดยการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือไดท้นัที 

แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2566 (ให้มีผลตลอดระยะเวลาของการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกูย้ืมให้มีผลตลอดระยะเวลาของ

ขยายวงเงินกูย้ืมในขอ้ ก. (ตามรายละเอียดการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ี

เหลือไดท้นัทีเดิมในวาระท่ี 8) 
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 การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกูยื้มเงินและการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูยื้มโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 

ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงขอผูท่ี้หุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีขนาดเกินกว่า 20 ลา้นบาท ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 11) และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ของสัญญากูยื้ม อตัราดอกเบ้ียท่ีไม่เกินกว่าอตัราเฉล่ีย

ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) บวก ร้อยละ 1 ต่อปี (โดยอตัราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้น

ดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลาของธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย)์ การขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกู ้ประกอบกบัขอ้เสนอของผูใ้ห้กูใ้นการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูย้ืมโดยการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่

อีกก็ตามแลว้ โดยเม่ือพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัฯ บริษทัฯ ก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจากการด าเนินงานติด

ลบ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตวัของ

ธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมซ่ึงยงัไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอีกคร้ัง รวมทั้งความ

กงัวลของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศ บริษทัฯ ไม่น่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกูย้ืม

เงินจากสถาบนัการเงิน ไดภ้ายในระยะเวลาอนัใกลน้ี้หรือจะสามารถหาแหล่งเงินกูอ่ื้นท่ีมีเง่ือนไขท่ีสามารถแทนท่ีเงินกูท่ี้ไดรั้บ

จากผูใ้ห้กูไ้ดภ้ายในระยะเวลาอนัใกลน้ี้เช่นเดียวกนั บริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ว่า บริษทัฯ ยงัคงตอ้งรักษาวงเงินดงักล่าวไวเ้พื่อ

รักษาสภาพคล่องของบริษทัฯ ให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 

 การตกลงเขา้ท ารายการขา้งตน้ไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กนั รวมทั้งมีเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากท าให้บริษทัฯ ไดรั้บเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีผ่อนปรนกว่าการกูย้ืมจาก

สถาบันการเงิน ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากู้ยืมนั้นเทียบเคียงไดก้ับอตัราดอกเบ้ียอ้างอิงของสถาบัน

การเงินในปัจจุบนั ท าให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและสามารถเบิกใชเ้งินจากสัญญากูย้ืมได้

ตามความเหมาะสมและสอดรับกบัแผนการใชเ้งินอีกดว้ย 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการ
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กูย้ืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินและการให้สิทธิผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูย้ืมและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้

ทนัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยูอ่ีกก็ตาม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอ โดยมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับ

รวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี 

ไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็น ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลเก่ียวโยง 

ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการกูย้ืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกูย้ืมเงินและการให้สิทธิ

ผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญากูย้ืมและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อี กก็ตาม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

เห็นดว้ย 496,827,391 99.9980 

ไม่เห็นดว้ย 9,359 0.0018 

งดออกเสียง 100 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมลดลงจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 1,811,000,134 หุ้น คิดเป็น 1,811,000,134 เสียง ท าให้ในวาระน้ี
มีจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
496,836,850 เสียง  

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29. และ ข้อ 31. 

 ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้  าเนินรายการเป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินรายการกล่าวว่าตามท่ีไดมี้การออกพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ .
2563  (“พระราชก าหนดฯ”) และพระราชก าหนดฯ ดงักล่าวมีผลให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง
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การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 เป็นอนัยกเลิก ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบัให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการบริหารจดัการและการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อความปัจจุบัน ข้อความที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 29. 

คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชุมกนัอย่างน้อยสาม 

(3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงาน

ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 

สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวัน  เวลา และ

สถาน ท่ี  เป็นไปตามดุลยพิ นิ จของประธาน

กรรมการ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด

จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์

ประชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั ทั้งน้ี การ

ประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

จะตอ้งกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมท่ี

มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียง

และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

รวมทั้งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการ

บนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้ง

มีองค์ประกอบ พ้ืนฐาน เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

การประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

ข้อ 29. 

คณะกรรมการจะตอ้งจดัประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม 

(3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังาน

ใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ 

สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และ

สถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน

กรรมการ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ เง่ือนไขและมาตรฐาน  ตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือค าส่ังใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการคร้ัง

นั้น 
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความที่เสนอแก้ไข 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

ข้อ 31. 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น

การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับ

แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนั

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็น  การ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน

หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 

(45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น

ทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันห รือผู ้ถือหุ้นคน อ่ืน  ๆ 

รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนั

ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี

ข้อ 31. 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น

การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับ

แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ใน ก ร ณี เป็ น ก ารป ระ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น ผ่ าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ ระเบียบ และ/หรือค าส่ังใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้น 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนั

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น เป็น  การ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน

หนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 

(45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
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ข้อความปัจจุบัน ข้อความที่เสนอแก้ไข 

เช่ น น้ี  ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ก ารป ระ ชุมผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบ ริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้

มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด 

จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 33. ผูถื้อหุ้นตาม

วรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิด

จากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู ้ถือหุ้น

ทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันห รือผู ้ถือ หุ้นคน อ่ืน  ๆ 

รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนั

ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นน้ี 

ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้นตามวรรคห้าคร้ังใด 

จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 33. ผูถื้อหุ้นตาม

วรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่

บริษทั 

 

ในการน้ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 29. และขอ้ 31. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดขา้งตน้ และเห็นสมควรให้
ก าหนดให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตาม
ค าส่ังของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี 

นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามว่าในปีหนา้ บริษทัฯ จะจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ 

ประธานฯ กล่าวว่าปัจจุบนัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ยงัคงมีประเด็นในเร่ืองการออกเสียงลงคะแนน
อยู่ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งน าไปพิจารณาต่อไป และหากในปีหน้าบริษทัฯ ไดมี้การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการก็จะตอ้งมีการ
พิจารณาขอ้กฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 29. และ ขอ้ 31. 
เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ และเห็นสมควรให้
ก าหนดให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตาม
ค าส่ังของนายทะเบียนเพ่ือให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

เห็นดว้ย 3,292,371,061 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย 9,359 0.0002 

งดออกเสียง 100 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

2) ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเร่ิมเปิด
ประชุมจ านวน 984,543,536 หุ้น คิดเป็น  984,543,536 เสียง ท าให้ในวาระน้ีมี
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
3,292,380,520 เสียง  
 

วาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

  ประธานฯ มอบหมายให้นางจุฬาภรณ์ น าชยัศิริ ท่ีปรึกษาในการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ และท่ีปรึกษาทางการ
เงิน จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั สเปเชียลิสท ์แอด็ไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จ ากดั (“นางจุฬาภรณ์ฯ”) เป็นผูร้ายงานความคืบหนา้ของ
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุม 

  นางจุฬาภรณ์ฯ รายงานต่อท่ีประชุมฯ ว่ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะเร่ิมตน้จากการย่ืนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
ต่อศาลลม้ละลายกลาง (“ศาลฯ”) และเม่ือศาลมีค าส่ังอนุมติัจะมีการแต่งตั้งผูท้  าแผนและจดัท าแผนเพื่อให้บริษทัฯ สามารถ
กลบัมาด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หลงัจากนั้นจะเป็นการจดัประชุมเจา้หน้ีเพ่ือพิจารณาและลงมติอนุมติั  ทั้งน้ี 
ในการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการจะตอ้งไดรั้บการออกแบบให้เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มากท่ีสุด และ
จะตอ้งเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย หลงัจากนั้นบริษทัฯ จะเขา้สู่ขั้นตอนของการบริหารแผนซ่ึงเน้นการเติบโตของ
รายไดบ้นพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งต่อไป 
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  นางจุฬาภรณ์ฯ รายงานต่อไปว่าระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการเร่ิมตน้จากวนัท่ีบริษทัฯ ย่ืนค าร้องต่อศาลฯ
และศาลฯ ไดรั้บค าร้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้ด าเนินการและศาลฯ มีรับค าร้องเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น
ปัจจุบนับริษทัฯ จึงอยู่ในสภาวะพกัการช าระหน้ี  (Automatic Stay) และรอเขา้สู่กระบวนการไต่สวนในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 
ในกระบวนการไต่สวนจะส่งผลให้มีการด าเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ แต่งตั้งผูท้  าแผน และเปิดโอกาสให้เจา้หน้ีแจง้
ความประสงค์ขอรับช าระหน้ี และผูท้  าแผนจะน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนต่อไป โดยคาดว่าการจัดท าแผนจะใช้เวลา
ประมาณ 3-5 เดือน และน าแผนไปขอรับการอนุมติัจากเจา้หน้ี และน าไปสู่กระบวนการบริหารแผนต่อไปซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 
3-5 ปี จึงจะเสร็จส้ินกระบวนการ ทั้งน้ี ระยะเวลาดงักล่าวสามารถขยายออกไปไดอี้ก 2 คราว คราวละ 1 ปี  

 ส าหรับผูท่ี้ได้รับการเสนอให้เป็นผูจ้ดัท าแผน ประกอบด้วย 1) นายปริญญา ไววฒันา (2) นาย ไต ้ชอง อี (3) นาย  
เกษมสันต์ วีระกุล (4) ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร (5) นายชวลิต อตัถศาสตร์ ร่วมกบั บริษทั แกรนท์ ธอนตนั สเปเชียลิสท์ แอด็ไวซอร่ี 
เซอร์วิสเซส จ ากดั  

 บริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ คือ สามารถบริหารจดัการดา้นการเงินและธุรกิจ
ของบริษทัฯ ให้สามารถช าระหน้ี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ดีขึ้น และการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะ
ช่วยให้บริษทัฯ ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หน้ีและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือให้สามารถจดัท าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้น
หน้ีสินและเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

 การเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีโดยการบริหาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใชป้ระโยชน์ของเคร่ืองบินไดม้ากขึ้น และสร้างแบบจ าลองการบินท่ีจะท าก าไรให้กบับริษทัฯ ไดอ้ยา่ง
สูงท่ีสุด การบริหารแผนการบินท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศกัยภาพในการเพ่ิมรายไดอ้ีกดว้ย  

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  

นายศกัด์ิชยัฯ ไดส้อบถามไวว่้าหุ้นของบริษทัฯ จะถูกขึ้นเคร่ืองหมายพกัการซ้ือขาย (SP) หรือไม่ 

นางจุฬาภรณ์ฯ ไดช้ี้แจงว่าตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีเกณฑ์ของการขึ้นเคร่ืองหมาย SP อย่างไรก็ตามปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้ย่างครบถว้นจึงไม่ไดมี้การขึ้นเคร่ืองหมาย SP และในอนาคตถึงแมว่้าบริษทัฯ 
จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการและศาลฯ ได้รับแผนรวมถึงมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารแผนแลว้ หุ้นของบริษทัฯ ก็จะยงัซ้ือขาย
ต่อไปไดห้ากไม่มีการเปล่ียนแปลงทางลบอยา่งมีนยัส าคญั (Material Adverse Change) ต่อบริษทัฯ 

นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามว่าในกรณีหากศาลมีค าส่ังรับแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ เจา้หน้ีท่ีเป็นบุคคลเก่ียวโยงจะด ารง
สถานะอยา่งไร และการก าหนดว่ามีการให้สิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัที มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร หากเจา้หน้ีบอกเลิกสัญญาก่อน
วนัท่ีศาลไต่สวนจะส่งผลให้บริษทัฯ จะตอ้งช าระคืนเงินกูท้นัทีหรือไม่ 

นายชวลิต อตัถศาสตร์ (“นายชวลิตฯ”) กล่าวว่า เม่ือศาลฯ มีค าส่ังให้บริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ เจา้หน้ีราย
ดงักล่าวก็มีสถานะเท่าเทียมกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนๆ โดยจะตอ้งด าเนินการขอรับช าระหน้ีต่อศาลฯ เช่นกนั ส าหรับสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาไดท้นัที ไม่ท าให้เจา้หน้ีรายดงักล่าวสามารถเรียกช าระหน้ีจากบริษทัฯ ไดโ้ดยไม่ผ่านศาลฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่
สภาวะพกัการช าระหน้ีตั้งแต่วนัท่ีศาลฯ ไดรั้บค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
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นางจุฬาภรณ์ฯ กล่าวว่าส าหรับกระบวนการต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการลดทุนเพื่อล้าง
ขาดทุนสะสม การก าหนดว่าหน้ีจะตอ้งถูก haircut มากน้อยเพียงใด ปัจจุบนัยงัไม่มีแผนท่ีแน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการไต่สวน
จากศาลฯ ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 และแต่งตั้งผูท้  าแผนก่อนซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 3-5 เดือน 

นายเกษมสันตฯ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯ มีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะด าเนินกิจการของบริษทัฯ ให้เติบโตต่อไป ไม่ไดมี้
ความตั้งใจท่ีจะเลิกกิจการหรือช าระบญัชีแต่อยา่งใด การที่ศาลฯ รับค าร้องของฟ้ืนฟูกิจการก็แสดงว่าศาลฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า
บริษทัฯ ยงัมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตต่อไปไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจว่าสาเหตุหลกัท่ีท าให้ธุรกิจของบริษทัฯ ประสบ
ปัญหา คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายต่างๆ ของบริษทัฯ ยงัคงมีอยูอ่ย่างต่อเน่ืองแต่ลูกคา้ไม่
สามารถเดินทางได ้จึงท าให้รายได้ของบริษทัฯ ลดลง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดต้ดัสินใจเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ หลงัจากน้ี
บริษทัฯ จะด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ี และปรับโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงรายละเอียดจะไดน้ าไปก าหนดไวใ้นแผนต่อไป โดย
คณะกรรมการและผูท้  าแผนจะด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

นายศกัด์ิชยัฯ สอบถามว่าค่าใชจ้่ายในการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นจ านวนเทา่ใด และเหตุใดจึงไม่เลือกวิธีการช าระบญัชี  

นายสถาพรฯ สอบถามว่าระหว่างแผนฟ้ืนฟูหรือแผนช าระบญัชีวิธีใดดีกว่า และผูถื้อหุ้นจะมีโอกาสจะไดรั้บเงินคืน 
และผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการมีอะไรเป็นหลกัประกนัว่าแผนนั้นจะส าเร็จ รวมทั้ง จะรับผิดชอบอยากไรหากไม่เป็นไปตามแผนแ 
และระยะเวลาท่ีก าหนด  

นายเกษมสันต์ฯ กล่าวว่าในการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการบริษทัฯ ตอ้งมีจ านวนหน้ีสินมากกว่าทรัพยสิ์น หาก
ด าเนินการช าระบญัชี ณ ขณะน้ีตวัเลขจะติดลบ การเขา้แผนฟ้ืนฟูกิจการจะส่งผลดีต่อผูถื้อหุ้นมากกว่า ส าหรับค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการคณะกรรมการไดอ้นุมติัไวป้ระมาณ 21 ลา้นบาท 

นายชยัพฤกษฯ์ ถามว่าผูท้  าแผนมีแผนท่ีจะออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการภายในก่ีปี และมีโอกาสท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นจะติด
ลบไดห้รือไม่ และมีแนวทางป้องกนัการติดลบของส่วนของผูถื้อหุ้นอยา่งไร 

นางจุฬาภรณ์ฯ กล่าวว่าในเร่ืองของรายละเอียดแผน ยงัไม่สามารถช้ีแจงได ้ณ ขณะน้ีเน่ืองจากตอ้งรอไดรั้บการอนุมติั
และแต่งตั้งจากศาลก่อน แต่ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ตามท่ีได้เสนอรายละเอียดขา้งต้น 
อยา่งไรก็ดีหากบริษทัฯ ด าเนินการส าเร็จก่อนระยะเวลาดงักล่าวก็สามารถออกจากแผนก่อนได ้

นายสิทธิโชค บุญวณิชย ์ผูถื้อหุ้น (“นายสิทธิโชคฯ”) สอบถามว่าหากเจา้หน้ีไม่สามารถเรียกช าระหน้ีได ้บริษทัฯ จะมี
โอกาสกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นไดอ้ีกหรือไม่ 

นายชวลิตฯ กล่าวว่าตามกฎหมายลม้ละลายไม่ไดมี้การห้ามกูยื้มเงินเพ่ิมเติม เพียงแต่ว่าการกูเ้พ่ิมอาจจะตอ้งขออนุญาต
จากศาลฯ เพื่อท่ีจะน าเงินกู้มาใชใ้นการด าเนินกิจการ ถึงแมว่้าถอ้ยค าตามกฎหมายเขียนไวค้่อนขา้งเคร่งครัดห้ามไม่ให้ก่อหน้ี
หลงัรับการค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ (Automatic Stay) แต่หากเป็นเร่ืองปกติทางการคา้ก็ถือว่าเป็นไดรั้บการอนุญาตจากศาล 

นายสิทธิโชคฯ สอบถามว่าบริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการขยายฝงูบินเพื่อโอกาสการเติบโตหรือไม่ 

ประธานฯ กล่าวว่าแผนฟ้ืนฟูกิจการนั้นจะตอ้งเป็นแผนท่ีศาลฯ เห็นว่าบริษทัจะสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
และในแผนจะตอ้งรวมเร่ืองของประเภทและจ านวนของฝงูบินท่ีจะมีในอนาคต ซ่ึงแผนนั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลายอยา่งอยู่
ในแผนพร้อมทั้งอาศยัประสบการณ์ความเช่ียวชาญของผูจ้ดัท าแผนและท่ีปรึกษา  
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นายสิทธิโชคฯ สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯ มีมุมมองอยา่งไรต่อการแข่งขนัในธุรกิจสายการบิน 

นายเกษมสันต์ฯ กล่าวว่าการแข่งขนัน่าจะมีความรุนแรงย่ิงขึ้น บริษทัฯ จึงตอ้งมีการวางต าแหน่งการตลาดท่ีเหมาะสม
เพื่อหลีกเล่ียงการเขา้ไปแข่งขนักบัสายการบินอื่นๆ ซ่ึงเป็นส่วนนึงท่ีจะน าไปบรรจุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ  

ผูถื้อหุ้นสอบถามผูท้  าแผนว่า ในช่วงฟ้ืนฟูกิจการเจา้หน้ีจะไม่ไดรั้บช าระหน้ีคืน ดงันั้นหากผลประกอบการของบริษทัฯ 
มีก าไรจะกลบัคืนสู่ผูถื้อหุ้นใช่หรือไม่ 

นางจุฬาภรณ์ฯ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กบัแผนการจ่ายช าระหน้ี เน่ืองจากเจา้หน้ีมีแผนการช าระหน้ีท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่ก่อนย่ืน
แผนฟ้ืนฟูฯ และมีการแบ่งเจา้หน้ีเป็นหลายหมวดหมู่ ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองแผนการช าระหน้ี ซ่ึงจะถูกก าหนดในแผนต่อไป
จึงยงัไม่สามารถตอบในรายละเอียดได ้ณ ขณะน้ี 

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ สอบถามเพ่ิมเติมว่าผูช่้วยเหลือทางการเงินจะไม่คิดอตัราดอกเบ้ียต่อบริษทัไดห้รือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในเร่ืองดงักล่าวเป็นไปไดเ้น่ืองจากว่าเจา้หน้ีทีเป็นบุคคลเก่ียวโยงไดรั้บผลกระทบจากส่วนของทุน
ดว้ย และเจา้หน้ีรายหน่ึงรายใดไม่สามารถลดภาระหน้ีให้กบับริษทัได ้เจา้หน้ีจะถูกจดัเป็นกลุ่มและจะมีการเจรจาดว้ยขอ้สรุปท่ี
คลา้ยกนั และจะเขา้ไปสู่กระบวนการเจรจาเม่ือศาลเห็นชอบต่อแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

นางจุฬาภรณ์ฯ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า แผนการจ่ายช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีแต่ละรายจะถูกจดัท าโดยผูจ้ดัท าแผน ซ่ึงเจา้หน้ีแต่
ละรายจะตอ้งมีการโหวตรับ และหลงัจากนั้นกระบวนการจ่ายจะเป็นไปตามท่ีโหวต  

นายไกรวลัยฯ์ สอบถามเพ่ิมเติมว่า  
1. การใชก้ระดาษแทนไมคล์ดการสัมผสัอยา่งไรในการซกัถามโดยผูถื้อหุ้น 
2. จ าเป็นหรือในการน าวิธีการเดียวกนักบั บมจ.อื่นมาเป็นบรรทดัฐาน 
3. บริษทัให้ความเท่าเทียมระหว่างผูถื้อหุ้นอย่างไร ตาม  CG ท่ีไดแ้จ้งเม่ือเร่ิมประชุม กรณีการซักถามในท่ี

ประชุม 
 

 ประธานฯ ช้ีแจงว่า เร่ืองดงักล่าวเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี และท่ีผา่นมาก็เห็นว่าผลดีต่อทุกบริษทั และการประชุมในรูปแบบ
น้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน และหากบริษทัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการฯ จะได้มีโอกาสพบปะกับผูถื้อหุ้นอีก
หรือไม่ และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้ขอ้เสนอแนะกบับริษทัดว้ยดีเสมอมา 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอเร่ืองอื่นให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น ขอ้ซักถาม ก าลงัใจ ค าติชมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซ่ึง
บริษทัฯ จะน าไปปรับปรุงต่อไป   และความปรารถนาดีของผูถื้อหุ้นท่ีอยากเห็นบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น และขออภยั
ในความไม่สะดวกท่ีเกิดขึ้น และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
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ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

    ลงช่ือ       -  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  -         

      (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 

       ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

        ลงช่ือ       - นางสาวสุนนัท ์วิทวสัพงศธ์ร -   

      (นางสาวสุนนัท ์วิทวสัพงศธ์ร) 

      ผูบ้นัทึกการประชุม/เลขานุการบริษทั 


