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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 บริษัท สายการบนินกแอร์ จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อ

วนัองัคารท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนน

กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

เร่ิมการประชุม 

 นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้ขอให้

นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ท่ีปรึกษากฎหมาย ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินรายการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

(“ผู้ดาํเนินรายการ”) 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

2. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4. นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

 และกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นางแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม OBE กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการ อิสระ /  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

 คา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

7. นายวิสฐิ ตนัติสนุทร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายชวลติ อตัถศาสตร์ กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชยัรัตน์ แสงจนัทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายสนบัสนนุ 

2. นางภาวิณี ชยาวฒุิกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน 

3. นายทวีชยั อจัฉริยแพศว์กลู ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการพาณิชย์ 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกพรชยั กรานเลศิ ท่ีปรึกษาบริษัท/ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายธีรพล โชติชนาภิบาล ท่ีปรึกษาบริษัท 

3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมการประชุม 

ผู้ดําเนินรายการแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนี ้เวลา 14.00 น. ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุชําระแล้วจํานวน 2,271,999,796 

บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2562 จํานวน 8,260 ราย 

ซึ่งในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจํานวน 116 ราย และโดยรับมอบฉันทะจํานวน 110 ราย รวมกัน
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ทัง้สิน้เป็นจํานวน 226 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 1,262,996,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5896 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

ประธานกลา่วต้อนรับและกลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในวนันี ้และ

มอบหมายให้ผู้ดําเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

ผู้ดําเนินรายการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ

การประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  ผู้ ถือหุ้ น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ หรือท่ีได้รับมอบฉันทะมา ซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท  

2.  การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีบตัรลงคะแนนอยู่นัน้ ลงคะแนนเสียง

เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

เทา่นัน้ โดยจะ นบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงและนํามาหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า ร่วมประชมุ ดงันัน้สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีง

เห็นด้วยในแตล่ะวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ี ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้

การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ ลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัร

ลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส การลงคะแนนเสียงลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือเป็นบตัรเสีย และมี

ผลให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ  

1)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั  

4)  บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออก

เสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัทกุครัง้  

3.  เมื่อผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูบัตร 

ลงคะแนนของท่านและสง่บตัรเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ เพ่ือสรุปผลคะแนน และประธานฯจะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการนบัคะแนน

และ การลงมติของวาระนัน้เป็นลําดบัต่อไป อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ 

ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชมุดําเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชมุดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง  

4.  ในทุกวาระ หากผู้ ถือหุ้ นต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ 

อนญุาต แล้ว ขอให้แถลงวา่เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะพร้อม ช่ือ - สกลุก่อน  

5.  ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพ่ือให้ การประชุมมี 

ประสทิธิภาพและไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการดําเนินการท่ีเหมาะสม  

สาํหรับเอกสารท่ีใช้ในการประชุมวนันี ้ประกอบด้วย ชดุหนงัสือเชิญประชุมซึ่งรวมถึงแบบรายงานการเพ่ิม

ทนุ (F53-4), สารสนเทศเก่ียวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ, ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น, คําชีแ้จง

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ, ขัน้ตอนการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น, หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค., ข้อมลูกรรมการ
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อิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ, แบบฟอร์มลงทะเบียน และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

ซึง่เอกสารทัง้หมดได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ลว่งหน้าแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้

อีกช่องทางหนึง่ด้วย 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

-  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คุณสเุมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการอํานวยการใหญ่ และกรรมการ บริษัท 

การบินไทย จํากดั (มหาชน) (“การบินไทย”) เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมี

ผลตัง้แต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม คุณสเุมธไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน

วนันีเ้น่ืองจากติดภารกิจสาํคญั  

-  วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั แตก่ารลงมติจะดําเนินการแยกเป็น

รายวาระ ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีเก่ียวพนัระหว่างกันระหว่างวาระดงักล่าว ผู้ ถือหุ้น

สามารถถามคําถามดงักลา่วในวาระใดก็ได้  

วาระที่ 2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิม

ความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทนุ โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิม

ทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน ลดภาระหนีส้นิ ปรับปรุงฝงูบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือขา่ยการ

บิน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ โดย

รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุและการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพ่ิม ปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) และ

สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

908,799,918 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,499,249,882 บาท แบง่ออกเป็น 2,499,249,882 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวน 3,408,049,800 บาท แบ่งออกเป็น 3,408,049,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 908,799,918 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering)  

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

อนึ่ง จากการท่ีบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) กําหนดวา่ในการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นท่ียงั

จําหน่ายไม่ครบ เว้นแต่ หุ้นท่ีเหลือเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ในการนี ้

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุ้นสามญัท่ียงัจําหนา่ยไมค่รบ จํานวน 227,250,086 หุ้น โดยหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัท่ี

ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ N O K – W1 จํานวน 156,250,000 หุ้น ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ณ วนัท่ี 19 เมษายน 2560 และมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 1/2560 ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2560 

ซึง่เป็นการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสทิธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ N O K – W1 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมต้่อง

ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นของหุ้นสามญัท่ียงัจําหน่ายไม่ครบตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในใบสําคญั

แสดงสทิธิ N O K – W1 ซึ่งเป็นผลจากการท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 มีมติให้บริษัทฯ เพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 908,799,918 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 908,799,918 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท ฯ  พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า หุ้ น ส า มั ญ ท่ี มี ไ ว้ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ N O K – W1 เพียงพอสาํหรับการรองรับการปรับสทิธิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตแล้ว 

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผู้ ถือหุ้น

ได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม ดงันี ้

 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เหตใุดบริษัทฯ จึงขึน้เคร่ืองหมาย XR ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

อนุมัติการเพ่ิมทุนทําให้ผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับฟังการชีแ้จงถึงข้อดีและข้อเสียของการเพ่ิมทุน หลงัจากการขึน้เคร่ืองหมาย

ดงักลา่ว 

 คณุประเวช องอาจสิทธิกุล (“คุณประเวช องอาจสิทธิกุล”) ชีแ้จงว่าการเพ่ิมทนุครัง้นี ้เป็นการเพ่ิมทนุ

แบบจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนัทกุทา่นมีสทิธิ

ท่ีจะเข้าซือ้หุ้น และบริษัทฯ ได้นําสง่รายละเอียดการเพ่ิมทนุ ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

และผู้ ถือหุ้นไปก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 คณุวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัราคาเสนอขายหุ้นวา่เหตใุดจึงเสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทนุในราคา 2.75 บาทตอ่หุ้น ในขณะท่ีราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ คือ 2.53 บาทต่อหุ้น และแจ้งวา่ตนเห็น

ด้วยกบัการท่ีบริษัทฯ จะเปิดเส้นทางการบินใหมไ่ปประเทศอินเดีย โดยเสนอวา่ควรเปิดเส้นทางไปในสถานท่ีท่ีคนไทยนิยม

ไปสกัการะ 

 คณุศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- การลงลายมือช่ือของกรรมการบริษัทฯ ในหนงัสอืเชิญประชุม วา่ในหน้าท่ี 6 ของหนงัสือเชิญ

ประชุม มีประธานกรรมการคือคุณประเสริฐ บุญสมัพันธ์ลงลายมือช่ือกํากับ แต่เหตุใดใน

หน้าท่ี 15 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามคือคุณประเวช องอาจสิทธิกุลและคุณชวลิต อัตถ

ศาสตร์ จึงมีเพียงช่ือ โดยไมม่กีารลงลายมือช่ือกํากบั 

- การเสนอขายหุ้นในราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาดในครัง้นี ้บริษัทฯ ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้โดยตนสงัเกตวา่ในการเพ่ิมทนุทัง้ 2 ครัง้ท่ีผ่านมาบริษัท

ฯ ได้เสนอขายหุ้นในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาด โดยหากบริษัทฯ มีจดุประสงค์เพ่ือให้นกัลงทนุ

รายใหญ่เข้าลงทุนในบริษัทฯ ตนก็สนบัสนุนในแนวคิดดงักล่าว แต่ตนเพียงไม่ต้องการให้

บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทของชาวตา่งชาติ 

- ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

และการขออนมุตัิเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะนําเงินไปหมนุเวียนใช้ประโยชน์ในด้านใด  

- ขอให้บริษัทฯ อธิบายว่าเคร่ืองบินท่ีบริษัทฯ มีอยู่ ณ ปัจจบุนันัน้ มีความเพียงพอหรือไม่ และ

ในอนาคตบริษัทฯ มีความจําเป็นท่ีจะมีเคร่ืองบินเพ่ิมอีกจํานวนก่ีลาํ 
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- การกู้ เงินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ นําไปใช้ทําอะไร 

และขอให้ทา่นประธานฯ รับปากวา่เงินกู้ ในสว่นท่ีจะมาเป็นเงินทนุหมนุเวียนจะไมส่ญูเปลา่ 

- การประชมุเพ่ือให้ข้อมลูกบัผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทฯ ถกู

ขึน้เคร่ืองหมาย “C” ท่ีจัดขึน้ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ใช้

เงินสดไปในการจองซือ้เคร่ืองบิน จากนัน้บริษัทฯ ได้ทําการเปลี่ยนเป็นการชําระเงินเป็นแบบ

ตราสารเครดิต (L/C) ซึ่งบริษัทฯ จะได้เงินสดกลบัคืนมา จํานวน 1,000 ล้านบาท ตนขอให้

บริษัทฯ ชีแ้จงวา่ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับเงินจํานวนดงักลา่วคืนมาแล้วหรือไม ่

 คณุประเวช องอาจสิทธิกุล ชีแ้จงในประเด็นคําถามของคณุวิชา โชคพงษ์พนัธ์ุ และคุณศกัดิ์ชยั สกุลศรี

มนตรี วา่บริษัทฯ ตัง้ราคาการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้ว้ท่ีราคา 2.75 บาทตอ่หุ้น เน่ืองจากราคาเฉลีย่ย้อนหลงั 15 วนั 

ของหลกัทรัพย์บริษัทฯ คือ 2.53 บาทตอ่หุ้น และประกอบกบัแนวโน้มการพลกิฟืน้ของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และ

การเพ่ิมทนุครัง้นี ้เป็นแบบจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ท่ีผู้ ถือหุ้นทกุคนของบริษัทฯ 

จะมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัทัง้หมด ทําให้หากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทําการใช้สิทธิ จะเป็นการใช้สิทธิท่ีราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาด 

บริษัทฯ จึงเห็นว่าราคาดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ แล้วมีความเห็น

วา่ราคาเสนอขายหุ้นท่ีกําหนดไว้ท่ีราคา 2.75 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- ประเด็นแผนการเปิดเส้นทางการบินไปประเทศอินเดีย: แผนการเปิดเส้นทางการบินไป

ประเทศอินเดียท่ีบริษัทฯ เน้นเส้นทางเมืองรองนัน้ เป็นแผนท่ีสอดคล้องกบัแผนของสายการ

บินอ่ืน เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีสายการบินต่างๆ  ประสบกับเส้นทางการบินประเทศจีน เช่น 

ปัญหาเก่ียวกบับริษัทนําเท่ียวจีนท่ีเกิดขึน้ เมื่อไมน่านมานี ้

- ประเด็นการลงนามในหนงัสือเชิญประชุม: เอกสารเชิญประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับมีการลงนาม

โดยท่านประธานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารแนบของหนงัสือเชิญประชุมเป็นเพียงเอกสาร

แนบนัน้ มิได้มีกฎใดกําหนดให้ต้องมีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม จึงมิได้มีการ

ลงนามกํากบัไว้ 

- ประเด็นวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทนุ: บริษัทฯ เพ่ิมทนุ เน่ืองจาก ณ ขณะนีบ้ริษัทฯ มีการกู้

เงินเพ่ือนํามาเป็นเงินทนุหมนุเวียน ดงันัน้ การเพ่ิมทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเงินทนุท่ีได้มา

ชําระหนีเ้งินกู้ดงักลา่วและนํามาเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมเตมิ 

- ประเด็นการปรับปรุงเคร่ืองบิน: ชีแ้จงว่าบริษัทฯ กําลังดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดย ณ 

ขณะนีบ้ริษัทฯ มีเคร่ืองบิน จํานวน 25 ลาํ คือ Boeing 737จํานวน 15 ลาํ Q400 จํานวน 8 ลาํ 

และ ATR จํานวน 2 ลาํ โดยสญัญาเช่าของATR จํานวน 2 ลาํกําลงัจะหมดอายลุง และบริษัท

ฯ จึงกําลงัเตรียมพร้อมจะปลดระวาง ATR ดงักล่าว และจะทําการปรับปรุงเคร่ืองบินตาม

ความเหมาะสมกบัเส้นทางการบินตอ่ไป 

 ประธานฯ ได้กลา่วเสริมเร่ืองการเพ่ิมจํานวนเคร่ืองบินว่า ในระยะสัน้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมเคร่ืองบิน

แบบ Boeing 737 เน่ืองจาก หลงัจากทําการปลดระวางเคร่ือง ATR แล้วเคร่ืองบินท่ีเหลอือยู ่ณ ปัจจบุนั ไมเ่พียงพอกบัการ

ใช้งาน โดยแผนระยะยาวคือบริษัทฯ จะใช้เคร่ืองบินเพียงแบบเดียวและยี่ห้อเดียว เพ่ือประโยชน์ในการซอ่มบํารุง และจะมี

การเพ่ิมปริมาณเคร่ืองบินให้สอดคล้องกบัการเติบโตของบริษัทฯ 
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 คณุประเวช องอาจสิทธิกลุ ชีแ้จงประเด็นการจองเคร่ืองบินวา่ในอดีต คณะกรรมการชดุก่อน ได้มีการวาง

มดัจําเป็นเงินสดเพ่ือซือ้เคร่ืองบิน จํานวนลาํละ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพ่ือจองเคร่ืองบิน 737 แบบ Max จํานวน 8 

ลาํ  

 คณุศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ณ ปัจจุบนับริษัทฯ มีการวางมดัจําเป็นเงินสดหรือแบบตราสาร

เครดิต (L/C) 

 คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงวา่ ในปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ทําการจองเคร่ืองบินเพ่ิมเติม  

 คณุศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม ว่าเงินกู้จากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ครัง้ท่ี 2 จํานวน 500 

ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้เทา่กบัครัง้แรกหรือไม ่ 

 คณุภาวิณี ชยาวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน ชีแ้จงว่า อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้ 2 ครัง้ คือร้อยละ 6  

 คุณไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขึน้

เคร่ืองหมาย XR ท่ีคณุอน ุว่องสารกิจ ได้สอบถามไว้ จากนัน้ คณุไกรวลัย์ คทวณิช แนะนําวิธีประหยดัค่าใช้จ่ายและเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการหารายได้ให้บริษัทฯ  เช่น หากเท่ียวบินมีการลา่ช้าหรือเลือ่นเวลา การท่ีบริษัทสง่ SMS ให้ผู้ โดยสารถือ

วา่ดี แตห่ากลา่ช้าเพียงแค ่5 นาที หรือไม่เกิน 15 นาที ก็อาจพิจารณาท่ีจะไม่สง่ข้อความเตือนดงักลา่วได้ เน่ืองจากสถิติ

ความตรงต่อเวลาตามมาตรฐานของ IATA ท่ีจะคิดคํานวณสถิติความตรงตอ่เวลาโดยนบัเท่ียวบินท่ีลา่ช้าไม่เกิน 15 นาที 

แตท่ี่ผา่นมาลา่ช้าเพียง 5 นาท่ี บริษัทฯ ก็จะสง่ SMS แจ้งเตือนแล้ว ประกอบกบัในบางครัง้แม้วา่เท่ียวบินอาจจะออกลา่ช้า

ไปบ้างแต่ท้ายท่ีสดุสามารถทําให้เท่ียวบินถึงจดุหมายปลายทางตามกําหนดการเดิมหรือเร็วกว่า ซึ่งการสง่ SMSจะทําให้

บริษัทเสียภาพลกัษณ์และเสียค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องส่ง SMS ด้วย  และแนะนําว่าเพ่ิมเติมว่า รายการสินค้าท่ีจําหน่ายบน

เคร่ืองบินโดยปกติจะมีเมนูหลกั และเมนูแทรกรายการสินค้าท่ีมีจําหน่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเมนูหลกั แต่ท่ีพบคือ 

สนิค้าในเมนหูลกับางรายการไมม่ีจําหน่ายแล้วแต่เมนหูลกัยงัคงอยู ่ในขณะท่ีสินค้าในเมนแูทรกบางรายการยงัคงอยู่แต่

บริษัทนําใบเมนแูทรกออกทัง้ใบ ซึง่อาจจะมีสินค้าท่ียงัสามารถจําหน่ายได้ แต่ผู้ โดยสารไม่ทราบวา่มี เพราะไม่มีเอกสาร

นัน้อีกต่อไปแล้ว ทําให้สินค้าอาจเกิดเน่าเสียได้ ซึ่งไมเ่ข้าใจว่าทําไมเมนเูลม่หลกัยงัคงอยู่ได้ แต่เมนแูทรกต้องดึงออก ซึ่ง

ไมใ่ช่เหตผุลท่ีจะอ้างวา่การพิมพ์เมนใูหมต้่องเสยีคา่ใช้จ่าย หากเห็นวา่การอยูเ่ฉยๆ ทําให้ไมม่ีคา่ใช้จ่าย ในทางกลบักนัเห็น

วา่ หากเมนหูลกัและเมนท่ีูจดัทําแทรกขึน้มายงัคงอยู ่บริษัทฯ ก็จะสามารถจําหนา่ยสนิค้าท่ีมีอยูไ่ด้ต่อไป มีรายได้เพ่ิมจาก

การจําหน่ายสินค้า และทําให้สินค้าค้างสต๊อกลดลง รวมทัง้หากพนัธมิตรทางการค้าพบว่ารายการสินค้าของตนในเมนู

แทรกนัน้ได้ถกูนําออกไปแล้วจะทําให้พนัธมิตรเหลา่นัน้เสยีใจได้ ซึง่สิ่งท่ียกตวัอยา่งมาขอให้บริษัทฯ กลบัไปพิจารณาด ูซึ่ง

ได้มีการแจ้งไปหลายครัง้แล้ว หากบริษัทฯ จะนําไปขยายผลไปยงัสว่นอ่ืนของการบริหารก็จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ได้  

 ประธานฯ กลา่วขอบคุณ คุณไกรวลัย ์คทวณิช และแจ้งว่าบริษัทฯ จะรับคําแนะนําดงักลา่วไปพิจารณา

เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

 คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเก่ียวกับการใช้เงินเพ่ิมทุน และแจ้งว่าการระบุ

วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินว่า”นําไปชําระหนี”้ เป็นการใช้คําท่ีกํากวมเกินไป จากนัน้สอบถามคณะกรรมการของบริษัทฯ ว่า

บริษัทฯ จะมีแผนการเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมในอนาคตหรือไม่ และการเพ่ิมทุนในครัง้นีจ้ะได้เงินทุนเพ่ิมจํานวนเท่าไรและจะ

สามารถทําให้บริษัทฯ กลบัมามีผลกําไรได้หรือไม่ โดยหากการเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้มส่ามารถทําให้บริษัทฯ กลบัมามีผลกําไร

ได้ ตนเห็นวา่บริษัทฯ ก็ไมค่วรท่ีจะทําการเพ่ิมทนุ ควรจะปลอ่ยในบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุตอ่ไปจนเลกิกิจการ อีก

ทัง้แจ้งวา่ตนได้อ่านข่าวในหน้าหนงัสือพิมพ์ท่ีมีความว่า คณะกรรมการกํากบันโยบายกระทรวงการคลงั แนะนําให้บริษัท 
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การบินไทย จํากดั (มหาชน) หยดุลงทนุในบริษัทฯ ซึง่ตนเห็นด้วยกบัคําแนะนํานัน้ จากนัน้เสริมว่าตนมีความเห็นวา่ธุรกิจ

สายการบินสว่นใหญ่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมีผลประกอบการขาดทนุ 

  คณุวิชา โชคพงษ์พนัธ์ุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าหากผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

ทัง้จํานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินเพ่ิมทนุจํานวนเทา่ใด 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่าหากผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในครัง้นีท้ัง้จํานวน บริษัทฯ จะ

ได้รับเงินเพ่ิมทนุ จํานวนประมาณ 2,500 ล้านบาท 

 คณุวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่เงินท่ีจะได้รับจากการเพ่ิมทนุ จํานวน 2,500 ล้านบาท 

ท่ีบริษัทฯ จะนําไปเพ่ือชําระค่าเคร่ืองบิน รุ่น Max จํานวน 6 ลาํ เคร่ืองบินดงักลา่ว จะมาถึงประเทศไทยในวนัท่ีเทา่ไร และ

ขอให้บริษัทฯ ทําการตรวจสอบเคร่ืองบินดงักลา่วด้วยความระมดัระวงั เน่ืองจากตนได้ทราบข่าวว่าเคร่ืองบินรุ่นดงักลา่ว

ประสบอบุตัิเหตเุมื่อไมน่านมานี ้ท่ีประเทศอินโดนีเซีย  

 คณุสพุร ปทมุสวุรรณวด ีผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตกุารขาดทนุอย่างตอ่เน่ืองของบริษัทฯ ว่าสาเหตจุาก

การบริหารจดัการท่ีไมด่ีใช่หรือไม ่ 

 คณุสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่าเพ่ือความชัดเจนในการบนัทึกรายงานการ

ประชมุ ตนขอสอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- หากในการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทนุเต็มจํานวน บริษัทฯ จะมีหนีส้นิต่อสว่น

ของผู้ ถือหุ้น (D/E) เทา่ไร 

- หากเปรียบบริษัทฯ เป็นคนไข้ท่ีพกัอยูใ่นห้องดแูลผู้ ป่วยหนกั (ICU) แล้ว หลงัจากการเพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ จะมีสถานภาพเหมือนคนไข้ท่ียงัต้องพกัรักษาตวัในห้องพิเศษหรือคนไข้ท่ีหายจาก

อาการป่วยแล้วและสามารถกลบับ้านได้ หากเป็นผู้ ป่วยท่ียงัไม่สามารถกลบับ้านได้ บริษัทฯ 

จะมีสถานภาพเหมือนผู้ ท่ีหายจากอาการป่วยและกลบับ้านได้เมื่อใด 

- การกู้ เงินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 คณะกรรมการได้ทํา

การตดัสินใจด้วยหลกัธรรมาภิบาลหรือไม่ และเป็นการกู้ เงินท่ีมีความเท่าเทียมกันระหว่าง

เจ้าหนีแ้ละลกูหนีห้รือไม่ เน่ืองจากตนมีความเห็นว่าเป็นการกู้ เงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูกว่า

การกู้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

- การแก้ปัญหาตา่งๆ ของบริษัทฯ เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว หรือเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าเทา่นัน้ 

 ประธานฯ ชีแ้จงประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- แจ้งวา่คําถามเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุของคุณวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ  บริษัทฯ ได้ชีแ้จงแล้ว 

- สว่นของเงินเพ่ิมทนุ บริษัทฯ มิได้นําไปใช้ชําระหนีเ้ท่านัน้ แต่ยงัมีแผนท่ีจะนําใช้ในสว่นอ่ืนๆ 

ด้วย เช่น ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ใช้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้ใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ 

และใช้ในการขยายเส้นทางการบิน 

- ชีแ้จงในประเด็นการกู้ เงินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ว่า

บริษัทฯ ต้องการกู้ เงินในอตัราดอกเบีย้ท่ีตํ่า แต่หากทําการกู้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ อาจ
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ต้องมีการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาของธนาคารพาณิชย์ หรือขัน้ตอนอ่ืนท่ีต้อง

ดําเนินการเพ่ิมเติม 

- ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานการณ์ของธุรกิจบริษัทฯ ว่าธุรกิจการบินเป็นธุรกิจท่ีมีความท้า

ทายมาก โดยเฉพาะสําหรับบริษัทฯ ท่ีมีขนาดฝูงบินไม่ใหญ่มากนัก อีกทัง้การแข่งขันใน

ประเทศไทยก็อยู่ในระดบัท่ีมีการแข่งขนักนัสงู โดยปัจจยัหนึ่งคือเร่ืองฝงูบิน ท่ีบริษัทฯ ได้ทํา

สญัญาระยะยาวไว้ตัง้แตต่อนเร่ิมดําเนินธุรกิจ แต่เมื่อระยะเวลาผา่นไปและสนามบินมีขนาด

ใหญ่ขึน้ บริษัทฯ มีต้องการท่ีจะเปลีย่นฝงูบินให้เทียบเท่ากบัสายการบินอ่ืน แตก็่ไม่สามารถ

ทําได้ในทนัที เน่ืองจาก ได้ทําสญัญาระยะยาวเอาไว้ อีกทัง้ ในสว่นของการซอ่มบํารุงก็เชน่กนั 

บริษัทฯ ไม่สามารถลดคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้โดยการเปลี่ยนจากการจ้างผู้ รับเหมาภายนอกเป็น

การนําสว่นนีม้าดแูลเองได้ โดยมีสาเหตมุาจากสญัญาระยะยาวท่ีได้ทําไว้เช่นกนั รวมถึงด้าน

การบริหารจดัการภายใน บริษัทฯ ได้ทําการปลกูฝังจิตวิญญาณในการดูแลลกูค้าและสร้าง

ขวญักําลงัใจให้กับพนกังาน อย่างไรก็ตาม สําหรับเร่ืองราคานํา้มนั ตนมองว่าเป็นปัจจัยท่ี

ควบคมุไมไ่ด้อยูแ่ล้ว  

- ชีแ้จงถึงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารวา่บริษัทฯ กําลงัอยูใ่นกระบวนการสรรหาบคุคลท่ี

เหมาะสมมาดํารงตําแหนง่ดงักลา่วแทน 

- สาํหรับคําถามวา่การบินไทยจะยงัคงถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ไปหรือไม ่เน่ืองจากการบินไทยได้

ถือหุ้นในบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากดั อยู่แล้ว ประธานฯ ชีแ้จงว่าเป็นการตดัสินใจของ

การบินไทย โดยท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้  

- ชีแ้จงเพ่ิมเติมในสว่นของการเพ่ิมทนุในอนาคตวา่ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมทนุเทา่ท่ีจําเป็น 

 จากนัน้ประธานฯ ขอให้คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ตอบคําถามในสว่นท่ีเหลอื 

 คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- การเพ่ิมทนุ บริษัทฯ ไมส่ามารถกําหนดได้วา่จะทําการเพ่ิมทนุอีกหรือไม ่เน่ืองจากการเพ่ิมทนุ

ขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีไมส่ามารถควบคมุ ซึง่มีอยูม่ากในธุรกิจการบิน  

- สถานการณ์ของบริษัทฯ ณ ขณะนี ้บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้คือ บริษัทฯ 

สามารถหยุดการขาดทุนได้แล้ว และกําลงัดําเนินการสร้างเสถียรภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะ

สามารถเร่ิมดําเนินการได้หลงัจากบริษัทไม่มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกนัอย่างน้อย 3 

ไตรมาส ซึ่งในการดงักลา่ว บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องในการใช้เงินทนุ ซึ่งเป็นท่ีมาของการ

เพ่ิมทุนในครัง้นี ้โดยหากบริษัทฯ สามารถสร้างเสถียรภาพได้ บริษัทฯ ก็จะสามารถสร้าง

ความเจริญเติบโตต่อไปได้ และชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ คาดว่าจะกลับมามีกําไรตัง้แต่

ปลายปี 2561 แล้ว แตเ่น่ืองจากปัญหาราคานํา้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้กะทนัหนั ทําให้บริษัทฯ ยงั

ไม่สามารถหยุดผลประกอบการท่ีขาดทุนของบริษัทฯ ได้ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัประสบปัญหา

เก่ียวกบัการให้บริการเท่ียวบินเช่าเหมาลําแก่บริษัทนําเท่ียวจีน จึงทําให้บริษัทฯ ดําเนินการ

สร้างกําไรเพ่ือลดการขาดทนุได้ช้าลงกวา่ท่ีคาดการไว้ 

- อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6 เป็นอัตราดอกเบีย้ท่ีตํ่ากว่า MLR (Minimum Loan Rate) (อัตรา

ดอกเบีย้ท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลกูค้ารายใหญ่ชัน้ด)ี ของธนาคารพาณิชย์ทกุแหง่ใน

ปัจจุบนัท่ีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6.25 อีกทัง้ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะทําการกู้ เงิน คณะกรรมการ



         9 / 20 

 

ตรวจสอบได้ทําการตรวจสอบแล้วว่าอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ดงักล่าว เป็นอตัราดอกเบีย้ท่ี

สามารถเทียบเคียงได้กบัอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป อีกทัง้ ในการกู้ เงินในครัง้นี ้

บริษัทฯ พิจารณาการกู้ เงินจากหลายทาง ซึ่งรวมถึง ธนาคารพาณิชย์ การบินไทย และผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่อ่ืนๆ 

  คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- บริษัทฯ ต้องทําการกู้ เงินนอกระบบแสดงวา่กิจการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ไมด่ี ใช่

หรือไม่ บริษัทฯ จึงไม่สามารถแสดงเอกสารท่ีแสดงถึงความมัน่คงของฐานะทางการเงินของ

บริษัทฯ ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาได้ 

- การบินไทยได้เข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วยหรือไม ่

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่การบินไทยไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

 คณุฮัง้ใช้ อคัควสักุล ในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทยภายใต้สมาคมผู้ ถือหุ้นไทย กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับ

การเสนอคําถามท่ีเป็นประโยชน์ จากนัน้ เสนอให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหาร แต่ขอว่าบริษัทฯ 

ต้องไม่ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนพนกังาน เน่ืองจากพนกังานเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโต 

และชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ตนไมเ่ห็นด้วยกบัการกู้ เงินนอกระบบ 

 ประธานฯ รับคําแนะนําจากคณุฮัง้ใช้ อคัควสักลุ เพ่ือนําไปพิจารณาและปรับใช้ จากนัน้ชีแ้จงในประเด็น

ตา่งๆ ดงันี ้ 

- ชีแ้จงในประเด็นค่าตอบแทนพนกังานและผู้บริหารว่าตนเพ่ิงทราบตัง้แต่ตนเข้ารับตําแหน่ง

เป็นประธานกรรมการบริษัท วา่บริษัทฯ ยงัมิได้มีการขึน้เงินเดือนพนกังานมาเป็นเวลาหลาย

ปี เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน แต่ขอชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าค่าตอบแทนพนกังาน

และผู้บริหารได้ถกูปรับให้ขึน้เมื่อหลายปีมาแล้ว โดยปีนี ้บริษัทฯ จะดแูลเร่ืองนีเ้ป็นพิเศษ 

- ชีแ้จงในสว่นของ “หนีน้อกระบบ” ว่าการกู้ เงินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มิใช่การกู้ เงินนอกระบบ 

เพราะการกู้ เงินนอกระบบคือการกู้ เงินในอตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ในระดบัสงูมาก โดยการกู้ เงิน

จากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นี ้เป็นการกู้ เงินท่ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ซึ่งสอดคล้องกบั

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ อีกทัง้ การทํารายการดงักลา่ว ยงัถือเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั จึงท่ีการตรวจสอบแล้ววา่มีความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย  

- ชีแ้จงในสว่นของการเพ่ิมทนุวา่ การเพ่ิมทนุมีความจําเป็น  เพ่ือป้องกนัไม่ให้สว่นของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ มีค่าน้อยกว่าศนูย์ โดยหากสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีค่าน้อยกว่าศนูย์ การ

เจรจาทางธุรกิจ ทัง้กับสภาบันการเงินและคู่ค้าจะเป็นไปด้วยความยากลําบาก อีกทัง้ 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อาจถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP ทําให้หุ้นของบริษัทฯ ไมส่ามารถซือ้ขายได้

ชัว่คราว  

- จากนัน้ กลา่วกบัผู้ ถือหุ้นวา่ตนจะพยายามปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการของบริษัท

ฯ อยา่งดีท่ีสดุ 

 คณุวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วแสดงความยินดีกบับริษัทฯ เน่ืองจากตนคาดการณ์ว่าปี 2563 จะมี

นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศมาเท่ียวประเทศไทยและใช้สายการบินภายในประเทศ จํานวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ประกวด Miss Universe 2018 ท่ีจดัขึน้ท่ีประเทศไทย 
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 คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นว่าการเพ่ิมทนุไม่ใช่การแก้ปัญหาการขาดทนุของบริษัทฯ อย่าง

ยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุเฉลีย่ เดือนละ 600 ล้านบาท เงินเพ่ิมทนุ จํานวน 2,500 

ล้านบาท จึงอาจไม่เพียงพอ ตนจึงอยากขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงวิธีการแก้ปัญหาการขาดทนุอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเลิก

สญัญาเช่าเคร่ืองบินท่ีไม่จําเป็นข้างต้น มีความคุ้มค่ามากกว่าการรอให้ครบกําหนดสญัญาหรือไม่ และสอบถามเร่ือง

ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ วา่สามารถพฒันาให้ดีขึน้ได้ไหม เช่น การควบรวมกิจการกบัสายการบินอ่ืน 

 คณุไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น แนะนําวา่บริษัทฯ ไมค่วรท่ีจะลดคา่ใช้จ่ายแตเ่พียงอยา่งเดียว แตค่วรทําให้

แน่ใจวา่คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ใช้ไปในสิ่งเกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากกวา่  และควรมองหาว่ามีการบริหารคา่ใช้จ่ายผิดพลาด

บ้างหรือไม ่ 

 ประธานฯ แจ้งวา่บริษัทฯ จะรับเอาข้อเสนอแนะไปพิจารณาและปรับใช้ตอ่ไป และชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

สญัญาเช่าเคร่ืองบินวา่บริษัทฯ ได้ทําการพิจารณาสญัญาตา่งๆ อยูว่า่การขอเลกิสญัญาหรือรอให้ครบกําหนดอายสุญัญา

จะมีความคุ้มค่ามากกว่ากนั ซึง่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่ทางใดคุ้มคา่กวา่ บริษัทฯ ก็จะเลอืกทางนัน้ และบริษัทฯ กําลงัอยู่

ระหวา่งการพิจารณาเร่ืองการควบรวมกิจการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ 

 คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- สถานการณ์การขาดทุนของบริษัทฯ ในขณะนี ้บริษัทฯ กําลงัดําเนินการเพ่ิมรายได้และลด

คา่ใช้จ่าย 

- จากนัน้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่เพ่ือลดคา่ใช้จ่าย บริษัทฯ มีการคณะดแูลในสว่นตา่งๆ เช่น 

o มีคณะทํางานเร่ืองการจดัการฝงูบิน โดยมีคณุธีรพล โชติชนาภิบาล ท่ีปรึกษาบริษัท 

เป็นประธานคณะทํางานฯ ซึ่งบริษัทฯ มีเคร่ืองบินหลายรุ่นอยู่ในฝงูบิน เช่น  737, 

Q400 และ ATR ให้บริการอยู่ ณ ขณะนี ้โดยสว่นหนึง่ของแผนลดคา่ใช้จ่ายคือการ

ปลดระวางเคร่ือง ATR จํานวน 2 ลาํ และปรับฝงูบินให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

o คณะทํางานการให้บริการภาคพืน้ดิน โดยมีคณุแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม กรรมการ

อิสระ เป็นประธานคณะทํางานฯ ซึ่ง บริษัทฯ คาดว่าการให้บริการภาคพืน้ดินนี ้จะ

สามารถต้นทุนค่าใช้จ่ายได้หนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสามของต้นทุนของค่าใช้จ่ายท่ี

กําลงัเกิดขึน้ 

o คณะซ่อมบํารุงเคร่ืองบิน (Line Maintenance) ซึ่งมีตนเป็นผู้ ดูแล ก็กําลังอยู่

ระหวา่งการดําเนินการลดคา่ใช้จ่ายเช่นกนั 

- ชีแ้จงวา่ นอกจากการลดคา่ใช้จ่าย บริษัทฯ ยงัมีเพ่ิมรายได้ โดยการร่วมมือกบัสายการบินนก

สกู๊ตเพ่ือเพ่ิมเส้นทางการบินร่วมกนั  และในขณะเดียวกนับริษัทมีแผนจะเพ่ิมเส้นทางการบิน

ไปประเทศอินเดียและเมืองฮิโรชิมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น และจะมีการเข้าลงนามในบนัทกึข้อตกลง

กบัการบินไทย สาํหรับโครงการ Thai Group 

 นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามให้ประเด็นต่างๆ 

ดงันี ้

- การกู้ เงินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน 500 ล้านบาท ได้มีการต่ออายหุรือชําระคืนแล้วหรือ

ยงั 
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- บริษัทฯ มีแผนการชําระหนีเ้งินกู้ดงักลา่วอยา่งไร 

 คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงวา่การกู้ เงินจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ในแตล่ะครัง้ เป็นการกู้ เงินในอตัราดอกเบีย้

ท่ีเทียบเทา่ได้กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่การกู้ยืมนีซ้ึง่ถือได้วา่ทา่นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่บริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เองประสบความยากลําบากในการหาแหลง่เงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสม โดยในสว่นของ

การชําระเงินคืน บริษัทฯ ได้มีการทยอยชําระคืนดอกเบีย้ของเงินกู้  จํานวน 500 ล้านบาทแล้ว อีกทัง้ มีการตอ่อายตุัว๋แลก

เงิน การออกตัว๋แลกเงิน และการกู้ผา่นธนาคารพาณิชย์โดยการนําเงินสดของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นประกนัเพ่ือให้บริษัทฯ 

สามารถกู้ เงินในอตัราดอกเบีย้พิเศษกบัธนาคารพาณิชย์ได้ และสําหรับเงินเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะถกูใช้สาํหรับชําระคืนเงินกู้  

ดงันัน้ อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นจะลดลง และเงินทนุบางสว่นจะนํามาเป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับค่าใช้จ่ายท่ี

จําเป็นเพ่ือลดการขาดทนุของบริษัทฯ  

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ไปวา่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มิได้มีเจตนาสร้างกําไรจากดอกเบีย้ของเงินกู้ นี ้แตก่ารให้บริษัท

กู้ ในครัง้นี ้ถือได้กับเป็นการให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในยามฉุกเฉิน และชีแ้จงต่อไปว่าบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และไมต้่องการให้เกิดเร่ืองเก่ียวกบัการเอือ้ประโยชน์ตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่ 

จากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ใดมีคําถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผู้ดําเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

       ร้อยละจาํนวนหุ้นที่มา  

 มติที่ลง   จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ   ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
      

 ลงคะแนน        
         

 เห็นด้วย 1,262,989,432 99.9600 

 ไมเ่ห็นด้วย 497,088 0.0393 

 งดออกเสยีง 8,200 0.0006 

 บตัรเสยี 0  - 

 รวมผู้ถอืหุ้นจาํนวน (254 ราย)   1,263,494,720   -  
         
         

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 28 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

498,125 หุ้ น รวมมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 254 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 

1,263,494,720 หุ้น 



         12 / 20 

 

วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

908,799,918 บาท ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการ

แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 3,408,049,800 บาท (สามพนัสีร้่อยแปดล้านสีห่มื่นเก้า

พนัแปดร้อยบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 3,408,049,800 หุ้น (สามพนัสีร้่อยแปดล้านสีห่มื่นเก้า

พนัแปดร้อยหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,408,049,800 หุ้น (สามพนัสีร้่อยแปดล้านสีห่มื่นเก้า

พนัแปดร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ          -          หุ้น  (-)” 

 ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

ก่อนการแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ทกัท้วงเร่ืองการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของผู้ สงัเกตการณ์ว่ามีตําแหน่งการนั่งท่ีไกลจากจุดนบัคะแนนเกินไป ได้มีการสงัเกตการณ์การนบัคะแนนจริง

หรือไม่ ผู้ดําเนินรายการจึงเชิญให้ผู้สงัเกตการณ์ทัง้ 2 ท่านไปนัง่ประจําจุดนบัคะแนน จากนัน้ ประธานฯ ขอให้มีการนบั

คะแนนในวาระท่ี 2 อีกครัง้ โดยผลการนบัคะแนนในครัง้ท่ี 2 ผลการคะแนนเทา่กบัการนบัคะแนนในครัง้ท่ี 1 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผู้ ถือหุ้น

ได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม ดงันี ้

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทฯ มีแผนการเตรียมพร้อม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิการซือ้

หุ้นเพ่ิมทนุไม่ครบถ้วนอย่างไร เน่ืองจากราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีแพงกว่าราคาตลาด จึงมีความเป็นไปได้ท่ีกรณีนีจ้ะ

เกิดขึน้ และมีการเจรจาเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุนีก้บัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม ่อยา่งไร 

คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงในประเด็นคําถามของคณุอน ุวอ่งสารกิจ ดงันี ้

- การเพ่ิมทนุครัง้นีผู้้ ถือหุ้นใหญ่ไมไ่ด้ตกลงเง่ือนไขใดๆ กบับริษัทฯ  

- ในส่วนของแผนการเตรียมพร้อม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิการซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนไม่ครบถ้วน 

เน่ืองจาก ณ ปัจจบุนัสว่นของผู้ ถือหุ้นมีคา่ตํ่ากวา่ศนูย์ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินเพ่ิมทนุ

ท่ีเพียงพอในครัง้นี ้และบริษัทฯ จะไมส่ามารถแก้ไข สว่นของผู้ ถือหุ้นมีให้มคีา่มากกวา่ศนูย์ได้ 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะถกูขึน้เคร่ืองหมายห้ามซือ้ขายชัว่คราว (SP) โดยไม่มีแผนสาํรองท่ี

จะแก้ไขได้ ดงันัน้ จึงเป็นท่ีมาท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดวนั XR ท่ีคอ่นข้างเร็ว 
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คณุธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- บริษัทฯ ได้พิจารณาท่ีจะเสนอขายหุ้นในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 2 บาท

ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งจะทําให้มีแนวโน้มท่ีผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิในการซือ้

หุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีม้ากขึน้หรือไม ่ 

- หากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้สทิธิซือ้หุ้นในครัง้นีแ้ล้ว มีอตัราสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ เกินร้อยละ 

25  ของหุ้ นทัง้หมดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวต้องทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) 

หรือไม ่และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีเจตนาท่ีจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้กินสทิธิของตนหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่าโดยส่วนตวัคิดว่าไม่มีใครประสงค์ท่ีจะทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) และชีแ้จงว่า

บริษัทฯ ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีเจตนาท่ีจะซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้กินสิทธิของตนหรือไม่ แต่บริษัทฯ 

คาดหวงัวา่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นี ้อยา่งน้อยตามสทิธิของตน โดยในสว่นของอตัราสว่นการ

ใช้สทิธิท่ี 2.5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่เป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้ววา่เหมาะสมแล้ว 

คณุประเวช องอาจสทิธิกุล ชีแ้จงวา่อตัราสว่นการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมท่ี 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ มีข้อดี 2 

ประการ คือการเพ่ิมทุนเช่นนีไ้ม่ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทุนลดลงมากนกั (Dilution) 

และในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีความต้องการท่ีจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้ก็จะไมเ่ป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และผู้ ถือหุ้น

โดยรวมได้ประโยชน์ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคาตลาด 

คณุศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าหากมีหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีเ้หลืออยู่จากการท่ีการบินไทย

ไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซือ้ บริษัทฯ สามารถมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรหุ้นแก่ให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งได้

หรือไม ่

คุณประเวช องอาจสิทธิกุล ชีแ้จงว่าในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกิน

สดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะดําเนินการจดัสรรหุ้น

ท่ีเหลือจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป ดงันัน้หุ้นเพ่ิมทนุนีจ้ะไมส่ามารถยกให้ใครผู้ อ่ืนได้ 

คณุทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่ตนไมค่ิดวา่จะมีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิม

ทุนในราคา 2.75 บาทต่อหุ้น เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาด จากนัน้กล่าวต่อไปว่าหากมีหุ้ นเพ่ิมทุนเหลือใน

ปริมาณทําให้ผู้ ถือหุ้นทา่นใดทา่นหนึง่สามารถซือ้หุ้นจนทําให้การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้สงูกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน

หุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ แตห่ากผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ไมต้่องการท่ีจําทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ก็สามารถจองซือ้เพ่ือให้การ

ถือหุ้นของตน มีจํานวนเพียงร้อยละ 24 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ได้ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่หากมีผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช้สิทธิการจองซือ้ของตน สิทธินัน้ก็จะสามารถถกูใช้ได้โดยผู้ ถือหุ้นท่ีท่าน

อ่ืนท่ีต้องการใช้สทิธิเกินสว่นของตน เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้นําเงินมาชําระคืนหนีแ้ละขยายกิจการ โดยในประเด็นการทําคํา

เสนอซือ้ (Tender Offer) ตนมีความเห็นวา่ไมน่า่มใีครต้องการท่ีจะครอบครองบริษัทฯ ไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 

จากนัน้ เมื่อไมม่ีผู้ ใดมีคําถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผู้ดําเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี ้



         14 / 20 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

       ร้อยละจาํนวนหุ้นที่มา  

 มติที่ลง   จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ   ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
      

 ลงคะแนน        
         

 เห็นด้วย 1,263,011,232 99.9616 

 ไมเ่ห็นด้วย 473,688 0.0374 

 งดออกเสยีง 10,400 0.0008 

 บตัรเสยี 0  - 

 รวมผู้ถอืหุ้นจาํนวน (257 ราย)   1,263,495,320   -  
         
         

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 3 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

600 หุ้ น รวมมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้ จํานวน 257 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 

1,263,495,320 หุ้น 

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีบริษัทฯ จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 908,799,918 

บาท รายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 

908,799,918 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถือ

อยู่ (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท โดยกําหนดอตัราสว่นในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ี 

2.5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่ได้จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือ

รองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) เน่ืองจากบริษัทฯ มีหุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอือยูเ่พียงพอสาํหรับการรองรับการปรับสทิธิท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น ใน

ราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะดําเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป  

จากนัน้ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินรายการชีแ้จงรายเอียดของวาระนีต้่อไป โดยผู้ดําเนินรายการ

ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นและสง่ผลให้ผู้ ถือ

หุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) 
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์

เพ่ือครอบงํากิจการ (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อครอบงาํกิจการ”) เว้นแต่ผู้

ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์

เพ่ือครอบงํากิจการ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิการพิจารณาไมจ่ดัสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซือ้

รายใด หากการจัดสรรดงักล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวน

หุ้นท่ีได้ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(Record Date) ในวันท่ี 4 มกราคม 2562 โดยการกําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน ยังไม่มีความแน่นอน 

เน่ืองจากต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ ตามหนงัสือ

รับรองของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนั

บริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองของบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ 

เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคู่สญัญา และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่ว รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียงการติดต่อ การจดัการและการยื่นคําขออนญุาตตา่งๆ คําขอผอ่นผนัตา่งๆ (ถ้ามี) และ

หลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้อง

เปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง การให้ถ้อยคําและข้อมลูต่อหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การพิจารณากําหนด 

และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ซึง่จะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึง

แตไ่มจํ่ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนักําหนดรายช่ือผู้

ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) การชําระค่าหุ้ น รวมถึงเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว (2) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทํา

ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการ

ต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว และ (3) ลงนามในคําขออนญุาตต่างๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ 

(ถ้าม)ี และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการจดัการและการยื่นคําขอ

อนญุาตต่างๆ คําขอผ่อนผนัตา่งๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จการ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน 

ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น  

ทัง้นี ้รายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) และสารสนเทศเก่ียวกับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ชีแ้จงวา่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 908,799,918 หุ้น (เก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยสบิแปดหุ้น) มลู
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คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

และให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองของ

บริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่ว

มาแล้ว 

ก่อนการแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ทกัท้วงวา่ประธานฯ ยงั

ไมไ่ด้ประกาศปิดวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 และขอให้มีการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 2 อีกครัง้ จากนัน้ประธานฯ ประกาศปิด

รับคะแนนเสียงในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 โดยผลการนบัคะแนนในวาระท่ี 2 มีผลคะแนนเท่ากับการนบัคะแนนเสียงใน

วาระท่ี 2 ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผู้ ถือหุ้น

ได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถาม ดงันี ้

คณุสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ช่ืนชมในความกล้าหาญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในราคาท่ีสงู

กว่าราคาท่ีตราไว้ในขณะท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นมีค่าติดลบ และช่ืนชมท่ีราคาหุ้นของบริษัทฯ ยงัไม่มีตํ่ากว่าราคาท่ีตราไว้ 

จากนัน้สอบถามถึงสาเหตวุ่าเหตุใดข้อบงัคบัของบริษัทฯ ยงัจํากดัสดัส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติท่ีร้อยละ 49 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมด ในขณะท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกข้อจํากดัดงักลา่วแล้ว โดยมีบาง

บริษัทได้ปรับแก้ไขข้อบงัคบัของตนแล้วอีกด้วย 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุ คณุสถาพร ผงันิรันดร์ ท่ีได้กลา่วช่ืนชมบริษัทฯ และชีแ้จงตอ่ไปวา่การท่ีข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ยงัจํากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาติไว้ ไมใ่ห้เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด มีสาเหตมุาจากกฎหมายท่ี

เก่ียวกบัการเดินอากาศยานไทยท่ีเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ท่ียงัไมไ่ด้ถกูแก้ไข 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้ น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเก่ียวกับสารสนเทศ ในหน้าท่ี 14 ท่ีเก่ียวกับ

ผลกระทบกรณีท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีบริษัทฯไมส่ามารถขายหุ้นเพ่ิมทนุได้ทัง้จํานวน วา่จะเก่ียวข้องกบัผู้

ถือหุ้นหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทฯ กําลงัดําเนินการหาแหลง่เงินทนุอ่ืนอยู่ โดยจะไม่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้

ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่าการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ราคาเสนอขายต้องผ่านการ

พิจารณาโดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากการเพ่ิมทนุครัง้นี ้เป็นแบบจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) จึงไมม่ีข้อกําหนดให้การกําหนดราคาเสนอขายต้องผา่นการพิจารณาโดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่ตนเข้าใจวา่เงินเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จํานวน 2,500 ล้าน

บาท จะปรากฏในงบการเงินของไตรมาสท่ี 1/2562 แต่งบการเงินประจําปี 2561 จะยงัปรากฏสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีค่าติด

ลบอยู ่ดงันัน้ การเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะสามารถช่วยปอ้งกนัมิให้บริษัทฯ ถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP ได้อยา่งไร 
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คณุประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงวา่ถึงแม้การเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะไมป่รากฏในงบการเงินประจําปี 2561 แตใ่นทางบญัชีถือ

ว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองกันภายหลงัการปิดบัญชี ซึ่งเป็นรายการท่ีมีนัยสําคัญ บริษัทฯ จึงคาดหวังว่าบริษัทฯ จะ

สามารถอธิบายถึงสาเหตดุงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้บริษัทฯ ไมถ่กูขึน้เคร่ืองหมาย SP ได้ 

จากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ใดมีคําถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ผู้ดําเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ี

ประธานเสนอ ทกุประการดงันี ้

 

       ร้อยละจาํนวนหุ้นที่มา  

 มติที่ลง   จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ   ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
      

 ลงคะแนน        
         

 เห็นด้วย 1,263,011,156 99.9616 

 ไมเ่ห็นด้วย 484,088 0.0383 

 งดออกเสยีง 8,200 - 

 บตัรเสยี 0  - 

 รวมผู้ถอืหุ้นจาํนวน (259 ราย)   1,263,503,444   -  
         
         

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 2 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

8,124 หุ้ น รวมมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 259 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 

1,263,503,444 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ 

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น แจ้งว่าตนไม่เห็นว่ามีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ก่อนหน้า จึง

สอบถามวา่ตามกฎเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ ต้องจดัให้มีการรับรองรายงานการประชมุหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้ตกลงกับผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซด์

ของบริษัทฯ และกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ถือหุ้นสามารถปรับแก้ไขรายงานดงักลา่วได้ โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการ

ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 นี ้จะไม่

ปรากฏในการประชมุครัง้ตอ่ไปใช่หรือไม ่
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ประธานฯ ชีแ้จงวา่ถกูต้อง แต่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 นี ้จะปรากฏบนเว็บไซด์

ของบริษัทฯ และขอให้คณุสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึงหลกัเกณฑ์ 

คณุสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธร  ชีแ้จงวา่บริษัทฯ จะทําการเผยแพร่ร่างรายงานการประชมุบนเว็บไซด์ของบริษัท 

ภายใน 14 วนัหลงัจากการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลา1 เดือนนบัจากวนัท่ีเผยแพร่

รายงานดงักลา่ว และหลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะทําการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบบัปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อไปบนเว็บไซด์

ของบริษัทฯ โดยในการประชุมครัง้ท่ีผา่น มาได้มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอแก้ไขรายงานการประชุม และบริษัทฯ 

ได้ดําเนินการตามกระบวนการดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการกระทําเก่ียวกับรายงานการประชุมเช่นนี ้เป็นหลกั

ปฏิบตัิของบริษัทมหาชนจํากดัทกุบริษัทหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่การกระทําเช่นนีเ้ป็นหลกัปฏิบตัิท่ีสามารถทําได้ โดยมีบริษัทดําเนินการเช่นนีม้ากขึน้

เร่ือยๆ และแจ้งวา่บริษัทท่ีตนเก่ียวข้องทัง้หมด รวมถึงบางบริษัทท่ีตนเคยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในอดีตได้ดําเนินการ

เช่นนีแ้ล้ว โดยเฉพาะบริษัทในกลุม่ ปตท. 

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

- ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเท่ียวบินลา่ช้า (Delay) ก่ีครัง้ และในปี 2562 มีพฒันาการท่ี

ดีขึน้อยา่งไร 

- การลดนํา้หนกักระเป๋าเดินทางท่ีอนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองบิน (Carry-On Luggage) จาก 10 

กิโลกรัม เป็น 5 กิโลกรัม มีผลทําให้ผลประกอบการแยล่งหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ปัญหาการลา่ช้าของเท่ียวบิน (Delay) เป็นปัญหาท่ีบริษัทฯ ให้ความสาํคญั ซึง่บริษัทฯ 

ได้มมีาตรการตา่งๆเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหานี ้เช่นการสง่ข้อความแจ้งผู้ โดยสารถึงการลา่ช้าของเท่ียวบิน (Delay) ลว่งหน้า 

คณุทวีชยั อจัฉริยแพศว์กูล ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการพาณิชย์ ชีแ้จงเก่ียวกบันํา้หนกักระเป๋าเดินทางท่ี

อนุญาตในถือขึน้เคร่ืองบิน (Carry-On Luggage) ว่าบริษัทฯ อนุญาตให้นํากระเป๋าเดินทางขึน้เคร่ืองบินได้คนละ 7 

กิโลกรัม ตัง้แต่ปี 2560 และในสว่นของรายได้จากการแบง่กลุม่ราคาบตัรโดยสารตามนํา้หนกักระเป๋าเดินทางท่ีจะถกูเก็บ

ไว้ในสว่นท้องของเคร่ืองบินนัน้ เป็นรายได้ท่ีเพ่ิมมากขึน้อย่างเป็นนยัสําคญัของบริษัท จากปี 2560 ถึง 2561 ดงันัน้ การ

แบง่กลุม่ราคาบตัรโดยสารตามนํา้หนกักระเป๋า จึงเป็นนโยบายท่ีมีผลดี สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะ

กลุม่และยงัเหมาะสมกบัเคร่ืองบินของบริษัทฯ ท่ีมีพืน้ท่ีในการเก็บสมัภาระท่ีจํากดั 

คณุไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น ยืนยนัว่าถึงการล่าช้าของเท่ียวบิน (Delay) ลดลงจริง และบริษัทฯ ควร

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยให้ลกูเรือประกาศต่อผู้ โดยสารอยา่งชดัเจนเมื่อเคร่ืองบินไปถึงท่ีหมายเร็วกว่ากําหนดเพ่ือเป็น

การโฆษณาท่ีไมต้่องผ่านสื่อใด แตเ่ป็นการโฆษณาผ่านลกูเรือของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะทําให้ผู้ โดยสารได้รับรู้ และ

เห็นวา่นกแอร์ได้ดําเนินการตรงสว่นนีน้้อยกวา่สายการบินอ่ืน และสายการบิน Low cost ด้วยกนัเอง  

ประธานฯ ขอบคณุผู้ ถือหุ้นสาํหรับคําเสนอแนะและแจ้งวา่บริษัทฯ ได้รับไว้เพ่ือพิจารณาและปรับใช้ตอ่ไป 
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คณุทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าจากผลคะแนน ตนมีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ จะ

ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นในการเพ่ิมทนุครัง้นี ้และสอบถามวา่เหตใุด ณ ปัจจุบนัสายการบินท่ีมีผู้ โดยสารในอตัรา

ร้อยละ 80 – 90 ของท่ีนัง่ทัง้หมด จึงมีผลประกอบการขาดทนุ ทัง้ท่ี ในอดีตสายการบินท่ีมีผู้ โดยสารในอตัราเพียงร้อยละ 

70 ของท่ีนัง่ทัง้หมด จึงสามารถมีผลกําไรได้ 

คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

- การเพ่ิมทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ ใช้บริการท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัทใด และผู้ ถือหุ้นต้องเสีย

คา่ธรรมเนียมในการเพ่ิมทนุหรือไม ่

- ตําหนิเร่ืองการกําหนดวนัใช้สทิธิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีตรงกบัเทศกาลตรุษจีน 

- ขณะนี ้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการปรับปรุงทางขึน้ลงของเคร่ืองบิน บริษัทฯ ได้มีแผน

รองรับไว้อยา่งไร และเหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลตอ่กําไรของบริษัทฯ หรือไม ่ 

 

คณุสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

- เสนอให้จดัประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ต่อไป ในวนัเสาร์หรือในช่วงเย็นเพ่ือให้การประชุมไม่ตรงกับ

การประชมุของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- เสนอให้นําอาหารท่ีให้บริการบนเคร่ืองมาบริการผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเป็นการ

โฆษณา 

- เสนอให้นําบตัรโดยสารเคร่ืองบินท่ีไมม่ีผู้ซือ้มาเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นในราคาพนกังาน 

- จากนัน้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีชีแ้จงถึงการขาดทนุของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าประธานกรรมการตรวจสอบจะอธิบายเร่ืองงบการเงินในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 

คณุรนนท์ มินทะขิน ฝ่ายซอ่มบํารุง ชีแ้จงวา่ในกรณีท่ีทา่อากาศยานดอนเมืองจะทําการปิดทางขึน้ลงของ

เคร่ืองบิน บริษัทฯ ได้มีแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีเท่ียวบินท่ีได้รับผลกระทบเพียงประมาณร้อยละ 5 ถึง 10 ของ

เท่ียวบินทัง้หมด โดยตนเห็นวา่ไมน่า่มีผลกระทบกบับริษัทฯ มากนกั 

คณุประเวช องอาจสทิธิกุล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าระยะเวลาการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีตรงกบัเทศกาลตรุษจีน

นัน้ เป็นเหตบุงัเอิญ ซึง่เกิดขึน้จากเง่ือนไขเวลาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ 

สาํหรับการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้คือบริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)  

เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและขอบคณุทุกท่านท่ีได้เข้า

ร่วมประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.55 น. 

 

ลงช่ือ           -ลงลายมือช่ือ-  

(นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 
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ประธานกรรมการบริษัท 

 

ลงช่ือ           -ลงลายมือช่ือ-   

(นางสาวสนุนัท์ วิทวสัพงศ์ธณ) 

ผู้บนัทกึการประชมุ/ เลขานกุารบริษัท 
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