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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อ               

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99  

ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

เร่ิมการประชุม 

นายประเสริฐ บุญสมัพันธ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ประธานได้ขอให้             

นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินรายการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 (“ผู้ดาํเนินรายการ”) 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นายวฒุิภมู ิ จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร /  

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน 

3. นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ กรรมการ 

4. พล.อ.อ. ดร. นพพร จนัทวานิช กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5. นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 

6. นางแฮตเตอร์ แมร่ี  สขุเกษม (OBE) กรรมการอิสระ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ 

8. นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ กรรมการ 

9. นายวิสฐิ ตนัติสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /    

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

10. นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ์ กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

11. นายชวลติ อตัถศาสตร์ กรรมการ 

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 

1. นายสเุมธ ดํารงชยัธรรม  กรรมการ 

ทัง้นี ้สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันีค้ิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกรรมการทัง้หมด 
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ที่ปรึกษาบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. พลเอกพรชยั กรานเลศิ ท่ีปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายสรสทิธ์ิ สนุเทรเกศ ท่ีปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล ท่ีปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหาร 

4. นายรัช ตนัตนนัตา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิเลศิ หวงัสธุรรม ท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั 

2. นายปัญญา พิชญ์ดํารง ท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั 

3. นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จํากดั 

4. นางสาวภาสนีิ จิรวิทวสั ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จํากดั 

ทัง้นี ้นายธีรศกัดิ์  เพ็ชรไพบลูย์ เป็นผู้ดําเนินรายการ และทําหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบการดําเนินการลงคะแนน

เสียงของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 

และการประชุมในวนันี ้นายวนัชัย เลิศศรีจตุพร ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เป็นผู้ ร่วมสงัเกตการณ์ในการ

ประชมุวสิามญั   ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเพ่ือให้การนบัคะแนนเสยีงเป็นไปโดยถกูต้องและโปร่งใส ผู้ดําเนินรายการจึงเสนอ

ขอให้ผู้ ถือหุ้นอาสาทําหน้าท่ีเข้าร่วมสงัเกตการณ์และร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน ปรากฎว่ามีผู้ ถือหุ้น   

รับอาสา ดงันี ้ 

1. นายสทิธา รัตนอารีกลุ ผู้ ถือหุ้น  

2. นางสาวณชัชา เกียรตินกัสู้ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ดําเนินรายการแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะนีเ้ป็นเวลา 14.09 น. ปัจจุบัน บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 

3,108,515,756 บาท โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชุม 

(Record Date) เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 จํานวน 7,396 ราย ซึง่ในการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

จํานวน 94 ราย รวมจํานวนหุ้น 758,680,726 หุ้น และด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทนจํานวน 91 ราย รวม

จํานวนหุ้น 1,657,961,731 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทัง้สิน้เป็นจํานวน 185 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด

เป็นจํานวน 2,416,642,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.7426 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งครบเป็น

องค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

ประธานกลา่วต้อนรับและกล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในวนันีแ้ละ

มอบหมายให้ผู้ดําเนินรายการเป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ดําเนินรายการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ

การประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. ผู้ ถือหุ้ น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ หรือ ท่ีได้รับมอบฉันทะมา ซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 

2. การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีบตัรลงคะแนนอยู่นัน้ลงคะแนนเสยีงเฉพาะ

ในกรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสยีงเทา่นัน้ โดยจะนบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และนํามาหกั

ออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันัน้สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ี

เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท

หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนน

แบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนเสยีงลกัษณะดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นบตัรเสยี และมีผลให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัทกุครัง้ 

1. เมื่อผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแล้ว ขอให้ชบูตัรลงคะแนนของทา่นและสง่บตัรเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

เก็บ เพ่ือสรุปผลคะแนน และประธานจะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการนบัคะแนนและการลงมติของวาระนัน้

เป็นลาํดบัตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ท่ี

ประชมุดําเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชมุดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ในทกุวาระ หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานอนญุาต

แล้ว ขอให้แถลงวา่เป็นผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมแจ้งช่ือ – สกลุก่อน 

3. ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพ่ือให้การประชุมมี

ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการท่ี

เหมาะสม 

สําหรับเอกสารท่ีใช้ในการประชุมวนันี ้ได้แก่ ชุดหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วย แบบรายงานการเพ่ิมทุน    

(F53-4) สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงวิธีการ

ลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวันประชุม ขัน้ตอนการเข้าร่วม

ประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบ

ฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่) ซึง่เอกสารทัง้หมดได้จดัสง่ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ลว่งหน้าแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไว้อีกช่องทางหนึง่ด้วย 

 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจการบินยงัไมแ่จ่มใสมีการแข่งขนัสงู เศรษฐกิจ

โลกมีความผนัผวนยงัเติบโตในระดบัตํ่า ประเด็นสงครามการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐยงัไมย่ตุิลง ประเด็นสงครามระหวา่ง

อิหร่านและสหรัฐเพ่ิงเร่ิมต้นไม่รู้วา่จะจบลงเมื่อไหร่ ประเด็นการแขง่ขนัในธุรกิจการบินมีความรุนแรงมากขึน้ มีสายการบิน

ใหม่เปิดมากขึน้ ราคานํา้มนัผนัผวนอยู่ สําหรับประเทศไทยเศรษฐกิจเติบโตในระดบัตํ่า ค่าเงินบาทแข็งตวักระทบการ

ส่งออกและการท่องเท่ียวของประเทศ สายการบินในประเทศส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุนในปีท่ีผ่านมา สําหรับ   

สายการบินนกแอร์ต้องมีการปรับตวั เพ่ิมประสิทธิภาพทําให้ต้นทนุให้ตํ่าลง และปรับปรุงคณุภาพการให้บริการลกูค้าท่ีดี

ขึน้ต้องปรับปรุงหลายอย่างในสิ่งท่ีมีจุดอ่อน ปัจจุบันบริษัทมีทีมบริหาร ประกอบด้วยคุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณุรัช ตนัตนนัตา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินและการเงินมา

ช่วยเสริมทพัให้บริษัทแข็งแกร่งขึน้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม มีผู้ ถือหุ้นแสดงความ

คิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์   ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้น

เดินทางไปสนามบินเบตงในราคาพิเศษ 

ประธานกลา่วขอบคณุสาํหรับข้อซกัถาม และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการรับไปพิจารณาตอ่ไป 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

- ขอทราบข้อดีของบริษัท 

- ขอให้อธิบายกรณีการลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่

นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงข้อซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนเสยีงวา่ คาดวา่การ

ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยูเ่ป็นกรณีสาํหรับคสัโตเดียน (Custodian) เน่ืองจากกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่กรณี Custodian 

มีคะแนนระบไุว้ในบตัรลงคะแนน จึงไมน่า่จะเกิดความผิดพลาดได้ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะและสอบถาม ดงันี ้

- ผู้ดําเนินรายการไม่ควรกลา่วว่า ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ เน่ืองจากคณะกรรมการมี

หน้าท่ีดําเนินการประชมุอยูแ่ล้ว 

- ขอให้พิจารณาวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 รวมกนั เน่ืองจากมีความสอดคล้องแต่ขอให้ลงมติแยก

ตามวาระและให้มีการซกัถามในสว่นท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุต่อไปได้แล้วค่อยลงมติในแต่

ละวาระ 



  
 หน้า 5/24 

ประธานรับข้อเสนอแนะวา่ ประธานมีหน้าท่ีดําเนินการประชมุ และแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ หากท่ีประชมุไม่

ขดัข้อง บริษัทขอพิจารณาวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 รวมกนั แตล่งมติสาํหรับวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 แยกกนั 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ทกัท้วง ดงันี ้

- วาระท่ี 2 เป็นการพิจารณาลดทนุ จึงเห็นวา่ควรพิจารณาวาระท่ี 2 แยกออกจากวาระท่ี 3 และ

วาระท่ี 4 โดยสามารถพิจารณาวาระ 3 และ 4 รวมกนั 

- ควรแก้ไขรายงานการประชุมว่า ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอาสาและทําหน้าท่ีนบัคะแนนเสียง เป็นผู้ ร่วม

ตรวจสอบการนบัคะแนน มิใช่ผู้ ร่วมสงัเกตการณ์ เน่ืองจากผู้ ท่ีอยูใ่นห้องประชมุประกอบด้วย

บคุคล 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้สงัเกตการณ์ และทีมงาน ซึง่ทีมงานนัน้ไม่

เพียงแต่เป็นเจ้าหน้าท่ีของนกแอร์ แต่รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของโรงแรมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ด้วย สว่นผู้สงัเกตการณ์ อาทิเช่น ผู้แทนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้แทนจากสํานกังานกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ผู้ สื่อข่าว หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเชิญจากบริษัท ซึ่ง 

ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น ผู้สงัเกตการณ์เหล่านัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ หากผู้ ถือห้น 

และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้สงัเกตการณ์ก็จะมีความขดักนัเอง 

นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงข้อซกัถามเก่ียวกบัวาระเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิการ

ลดทนุวา่ ตามพระราชบญัญตัิมหาชน บริษัทจะเพ่ิมทนุได้ตอ่เมื่อบริษัทได้ตดัหุ้นท่ียงัมิได้จําหนา่ยออก ซึง่การลดทนุในครัง้

นี ้เป็นการลดหุ้นท่ียังมิได้จําหน่ายสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) และหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้ท่ีแล้ว การพิจารณาลดทนุ เพ่ิมทุน 

และจดัสรรหุ้น จงึสอดคล้องกนั  

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ข้อเสนอแนะวา่ แม้วา่จะไม่

มีการเพ่ิมทนุ บริษัทก็สามารถพิจารณาลดทนุได้ ดงันัน้ จึงเห็นควรให้บริษัทพิจารณาวาระท่ี 2 แยกออกจากวาระท่ี 3 และ

วาระท่ี 4 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว  

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักลา่วแล้ว และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงแจ้งขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณา

วาระท่ี 2 แยกออกจากวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 และให้พิจารณาวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 รวมกนั 

สาํหรับวาระนี ้เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากบริษัทประสงค์จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีจะกลา่ว

ในวาระท่ี 3 อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ได้มีมติออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) (“NOK-W1”) ซึ่ง

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ โดย NOK-W1 จะครบกําหนดอายใุนวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
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2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจําหนา่ยเหลืออยู่เกินกวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและจดัสรรไว้

เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ NOK-W1 รวมจํานวน 99,030,527 หุ้น 

ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทได้ระบใุนหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ว่า บริษัทมีหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายซึ่ง

เหลือเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ NOK-W1 มีจํานวน รวม 

99,030,527 หุ้นนัน้ บริษัทขอเรียนวา่ บริษัทมีหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยอยู ่รวมจํานวน 99,030,527 หุ้น เก้าสบิเก้า

ล้านสามหมื่นห้าร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) ซึง่ได้แก่ 

1. หุ้นสามญัสว่นเกินท่ีเหลืออยูเ่พ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ NOK-W1 จํานวน 26,746,569 

หุ้น และ 

2. หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือ

หุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จํานวน 72,283,958 หุ้น ซึ่งออกตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้

ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 ซึ่งอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก

จํานวน 908,799,918 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 908,799,918 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ดงันัน้ บริษัทจึงลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 3,309,019,273 บาท ด้วยการตัดหุ้ นสามัญในส่วนท่ียังมิได้มีการ

ออกจําหนา่ยจํานวน 99,030,527 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่ประกอบด้วย 

1. หุ้ นสามัญส่วนเกินท่ีเหลือสําหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ NOK-W1 จํานวน 

26,746,569 หุ้น และ 

2. หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้

ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 จํานวน 72,283,958 หุ้น 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนในครัง้นี ้บริษัทจะมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้

สทิธิแปลงสภาพของ NOK-W1 อีกจํานวน 200,503,517 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 3,309,019,273 บาท (สามพนัสามร้อยเก้าล้านหนึ่งหมื่น

เก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,309,019,273 หุ้น (สามพนัสามร้อยเก้าล้านหนึง่หมื่น

เก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น    
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 หุ้นสามญั 3,309,019,273 หุ้น (สามพนัสามร้อยเก้าล้านหนึง่หมื่น

เก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ไมม่ี) 

ทัง้นี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง

ของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทตาม

หนงัสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจด

ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทต้องลดทนุเน่ืองจากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ 

NOK-W1 ซึ่งเป็นผลมาจากการตัง้ราคาใช้สทิธิท่ีสงูเกินไปใช่หรือไมแ่ละเป็นเหตท่ีุทําให้ต้องเพ่ิมทนุในครัง้นี ้และบริษัทได้

วิเคราะห์สาเหตท่ีุต้องมีการลดทนุในครัง้นีห้รือไม ่อยา่งไร 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงวา่ การกําหนดราคาการแปลงใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant) เป็นไป

ตามวิธีการคํานวณ ณ วนัท่ีมีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant) บริษัทจึงไมอ่าจปรับราคาได้ สว่นการลดทนุในครัง้นี ้

เน่ืองจากบริษัทมีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ NOK-W1 และหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจําหนา่ยเหลืออยู ่จึงต้องลด

ทนุตามกฏหมายก่อนท่ีจะเพ่ิมทนุต่อไป ทัง้นี ้บริษัทไมส่ามารถวิเคราะห์สาเหตใุนอดีตย้อนหลงัได้ แต่เมื่อบริษัทมีเหตผุล

ต้องเพ่ิมทนุ จึงนํามาสูก่ารเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า เหตใุดจึงไม่มีการแนะนํา

ตวัแทนจากการบินไทยซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น ทัง้ท่ีควรแนะนํามากกวา่ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ประธาน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะจากบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) แนะนําตนเอง 

นายประมขุ วิไลวงษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) กลา่วแนะนําตนเองต่อท่ี

ประชมุ 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน รวมถงึการมอบอํานาจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน รวมถึงการมอบอํานาจตา่ง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

ร้อยละของจาํนวนหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,416,872,615 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 16,000 0.0006 

บตัรเสยี 0 - 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมผู้ถอืหุ้นจาํนวน 200 

ราย 

2,416,888,615 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบลูย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ทัง้นี ้เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 3 และ

วาระท่ี 4 ท่ีจะนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 นัน้ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและเป็นเง่ือนไขของ

กนัและกนั ดงันัน้ หากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ตามระเบียบวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2563 นี ้ให้ถือว่าระเบียบวาระท่ีได้รับการอนมุตัิโดยท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถกู

ยกเลกิและจะไมม่ีการนําเสนอระเบียบวาระอ่ืนดงักลา่วเพ่ือให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 พิจารณาตอ่ไป 

ประธานมอบหมายให้นายวฒุิภมูิ จุฬางกูร สรุปผลการดําเนินงานในปี 2562 ได้ดําเนินการในเร่ืองใด

ไปแล้วบ้าง และสาํหรับรายงานผลการดําเนินงานของปี 2562 อยา่งเป็นทางการ จะรายงานไว้ในรายงานประจําปีพร้อมทัง้

จะมีการชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ทราบในเดือนเมษายน 2563 ตอ่ไป 

นายวฒุิภมูิ จุฬางกูร ได้นําเสนอ Roadmap ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2562 ว่าได้

ดําเนินการตามแผนในเร่ืองใดไปแล้วบ้าง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

- Increase Fleet Efficiency: บริษัทเพ่ิมการใช้เคร่ืองบิน โดยการเพ่ิมระยะเวลาบิน นอกจากนี ้

บริษัทได้ลงทนุด้าน Home Based Stock กลา่วคือ บริษัทนําเข้าอะไหลต่า่ง ๆ ของเคร่ืองบิน

จากทัง้สงิคโปร์และยโุรป และเก็บอะไหลด่งักลา่วไว้ท่ีสนามบินดอนเมือง ทําให้บริษัทสามารถ

เปลีย่นอะไหลไ่ด้ทนัทีโดยไมต้่องรอดําเนินการนานเช่นเดิม 

- International Expansion: บริษัทขยายเส้นทางบินไปในต่างประเทศ เช่น อินเดีย และญ่ีปุ่ น 

อนัเป็นการยืดอายกุารใช้งานของเคร่ืองบิน 

- Improve Yield: บริษัทได้บริหารต้นทุนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หยุดการบินในเส้นทางท่ี

ขาดทนุ รวมถึงลดความถ่ีในเส้นทางท่ีสามารถทํากําไรได้น้อย แตเ่พ่ิมเส้นทางบินหรือความถ่ี
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ในเส้นทางท่ีสามารถทํากําไรส่วนเกิน (Contribution Margin) ได้มาก ทําให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ดีขึน้กวา่ปี 2561 อยา่งเห็นได้ชดั 

- Ancillary Revenue / Merchandise: ทางด้านรายได้อ่ืน ๆ นอกจากการขายบัตรโดยสาร 

บริษัทได้เพ่ิมรายได้เก่ียวกบัการขนสง่สนิค้า (Cargo) มากขึน้ 

- Long-Term Network Strategy with Strategic Partner: บริษัทร่วมมือกับกลุ่มไทยกรุ๊ป     

นกสกู๊ ต หรือ value alliance ท่ีเป็นสายการบินพันธมิตรกับบริษัทมากขึน้ ทําให้บริษัทมี

อํานาจต่อรองในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ิมขึน้ เช่น การซือ้นํา้มนั การทําประกันภยัของเคร่ืองบิน เป็น

ต้น 

- Cost Control Intensification: เน่ืองจากบริษัทยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมาย 

บริษัทจึงควบคมุคา่ใช้จ่ายให้ผนัแปรตามรายได้ นอกจากนี ้บริษัทได้ใช้ซอฟต์แวร์ (Software) 

ในการคํานวณการใช้ปริมาณนํา้มนัของเคร่ืองบินเพ่ือไม่ให้เคร่ืองบินต้องแบกรับนํา้มนัมาก

เกินไปอนัเป็นการเพ่ิมต้นทนุแก่บริษัท และควบคมุค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง รวมถึงการหา

ผู้ให้บริการ (Supplier) รายใหม ่

 

สาํหรับแผนการดําเนินงานในปี 2563 ได้แก่ แผน Turnaround ระยะท่ี 2 เป็นดงันี ้

- Operational Efficiency: เร่ืองความตรงต่อเวลาของเท่ียวบิน (On Time Performance) ใน

อดีตอาจจะเกิดเท่ียวบินลา่ช้าบ้าง แตท่ัง้นี ้ ตัง้แต่กลางปี 2562 บริษัทมีมาตรการในการลด

ปัญหาด้านความตรงตอ่เวลา (On-time performance: OTP) ด้วยการจดัหาอะไหลม่าเก็บไว้

ท่ีสนามบินดอนเมือง และการปรับตารางบิน Block time และ Flight time ให้ตรงกบัความ

เป็นจริงมากขึน้ เพ่ือหลกีเลีย่งปัญหาการจราจรของสนามบิน นอกจากนี ้บริษัทเพ่ิมเคร่ืองบิน

จํานวน 2 ลํา รองรับการให้บริการและปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ภาคพืน้ดิน (Ground 

equipment) รวมทัง้เพ่ิมเติมอปุกรณ์ให้เพียงพอตอ่การให้บริการ  

- Cost Efficiency: บริษัทจะนําเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจดัการ เช่น วิเคราะห์

รูปแบบการบินให้สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้ โดยสารและสมัพนัธ์กบัต้นทนุท่ีจะเกิดขึน้ และ

การควบคมุคา่เชา่เคร่ืองบินตาม ตลอดจนการซอ่มบํารุงเคร่ืองบิน 

- Revenue Enhancement: แบง่ออกได้เป็น 6 ข้อหลกั ดงันี ้

1. Commission Based Product: บ ริ ษั ท เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ อ่ื น  (Ancillary Revenue) 

นอกเหนือจากรายได้จากการจําหน่ายบตัรโดยสาร เช่น รายได้จากค่าท่ีพกัในโรงแรม 

รายได้จากรถเช่า รายได้จากการประกันภยั และรายได้จากการขายสินค้าท่ีระลึกบน

เคร่ืองบิน เป็นต้น 

2. A-La-Carte Offering: บริษัทเพ่ิมสินค้าท่ีขายในเคร่ืองบินและปรับรูปแบบสินค้าให้ตรง

กับความต้องการของผู้ โดยสาร การเพ่ิมประเภทของนํา้หนักกระเป๋าเดินทางและ

ประเภทท่ีนัง่ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ โดยสาร 
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3. NOK’s Fan Club: บริษัทจะเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของกลุ่ม

สมาชิกนกแฟนคลบั 

4. รายได้จากขายโฆษณา: นอกจากรายได้จากการขายโฆษณาบนนิตยสาร (Magazine) 

บริษัทจะเพ่ิมรายได้จากการขายพืน้ท่ีโฆษณาบนเคร่ืองบิน และการขายสินค้าตวัอย่าง

บนเคร่ืองบินอีกด้วย  

5. New Product and Service: บริษัทจะเพ่ิมบริการด้านการคืนบัตรโดยสาร (Ticket 

refund) และการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินในการเดินทาง 

6. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายได้โดยตรง: บริษัทจะวิเคราะห์ฐานข้อมลูเก่า และให้บริการ Interline 

หรือ code share กับสายการบินพันธมิตรของบริษัทในเส้นทางการบินต่าง ๆ พร้อม

ศกึษาพฤติกรรมของผู้ โดยสารในอดีตตลอดจนทิศทางนโยบายของบริษัทคูแ่ขง่ 

- Network Optimization: บริษัทจะมีการร่วมมือกับกลุ่มสายการบินพนัธมิตร เช่น ไทยกรุ๊ป, 

สายการบินนกสกู๊ต และกลุม่ Value Alliance เป็นต้น  

ประธานกลา่วเสริมว่า ตามท่ีนายวฒุิภูมิ จุฬางกูร ได้เสนอต่อท่ีประชุมดงัรายละเอียดข้างต้นนัน้เป็น

การรายงานภาพรวมแผนการดําเนินงานในปี 2563 ต่อท่ีประชุมเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แขง่ขนัท่ีดีขึน้รวมถึงปรับปรุงคณุภาพการบริการเพ่ือสนบัสนนุให้บริษัทสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึน้  

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือเพ่ิม

ความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทนุ โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุไปใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน ลดภาระหนีส้นิ จดัหาและปรับปรุงฝงูบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน 

ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท และจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ 

รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพ่ิม ปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิม

ทนุ (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญั  เพ่ิมทนุ รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงจะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 888,147,358 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 3,309,019,273 บาท แบ่งออกเป็น 3,309,019,273 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 4,197,166,631 บาท แบง่ออกเป็น 4,197,166,631 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัจํานวน 888,147,358 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 4,197,166,631 บาท (สี่พันหนึ่ ง ร้อยเ ก้าสิบเ จ็ด ล้าน   

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย

สามสบิเอ็ดบาท) 
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 แบง่ออกเป็น 4,197,166,631 หุ้น (สี่พันหนึ่ง ร้อยเ ก้าสิบเ จ็ดล้าน  

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย

สามสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 4,197,166,631 หุ้น (สี่พันหนึ่ง ร้อยเ ก้าสิบเ จ็ดล้าน  

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย

สามสบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ไมม่ี) 

ทัง้นี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง

ของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทตาม

หนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียน

เสร็จสมบรูณ์ 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีได้กลา่วไว้วาระท่ี 1 ว่า บริษัทขอพิจารณาวาระท่ี 3 และ 4 รวมกัน 

ดงันัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองนีพ้ร้อมกนัในวาระท่ี 4 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักลา่ว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน รวมถึงการมอบอํานาจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน รวมถึงการมอบอํานาจตา่ง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

ร้อยละของจาํนวนหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,416,876,115 99.9990 

ไมเ่ห็นด้วย 5,896 0.0002 

งดออกเสยีง 16,000 0.0006 

บตัรเสยี 0 - 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมผู้ถอืหุ้นจาํนวน 215 

ราย 

2,416,898,011 100 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 888,147,358 บาท 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไม่เกินจํานวน 

888,147,358 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 3.5 

หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม่ (คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีใช้ในการจดัสรรทัง้สิน้ 888,147,358 หุ้น) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 

บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,220,368,395 บาท และกําหนดระยะเวลาเสนอขายตัง้แต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ถึง 7 กุมภาพนัธ์ 2563 

(รวม 5 วนัทําการ) 

ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทและไม่ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการปรับ

สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) เน่ืองจากบริษัทมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลืออยู่

เพียงพอสําหรับรองรับการปรับสิทธิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ี “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม”่ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 

ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที

ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัจะไม่รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทัง้นี ้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สาย

การบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  

ในกรณีท่ีมีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทจะ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น ในราคา

เดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือ

จากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ ถือหุ้น

และบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของ

ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender 

Offer) ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซื อ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํา

กิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อครอบงาํกิจการ”) เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการทําคํา

เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผู้ จองซือ้

รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ี

กําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้

ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 
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ทัง้นี ้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(Record Date) ในวนัท่ี 21 มกราคม 2563 โดยการกําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ยงัไมม่ีความแนน่อน เน่ืองจาก

ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

ประธานมอบหมายให้ผู้ดําเนินรายการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการมอบอํานาจให้ท่ีประชมุทราบ 

ผู้ดําเนินรายการแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้

มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสอืรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไข

เพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม และสง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคู่สญัญา และ/หรือ บคุคลท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียงการติดตอ่ การจดัการและการยื่นคําขออนญุาต

ตา่ง ๆ คําขอผอ่นผนัตา่ง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การให้ถ้อยคําและข้อมูลต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้การพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ

หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือ

เป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(Record Date) การชําระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) 

การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (3) 

ลงนามในคําขออนญุาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการจดัการและการยื่นคําขออนญุาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ี

เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จการ 

รวมทัง้ให้มีอํานาจในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใด ๆ ดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้รายการในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 73/2558 ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่ง

มาด้วย 1 และสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุใน

วาระท่ี 3 และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในวาระท่ี 4 มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะและสอบถาม ดงันี ้

เสนอแนะให้ ลดความถ่ีของเท่ียวบิน ขอมีการทํากิจกรรมเทศกาลหรือกิจกรรมประจําจงัหวดัเพ่ือไมเ่สยี

โอกาสในการดําเนินการ 
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- เสนอแนะว่าในกรณีท่ีบริษัทจะมีการลดความถ่ีของเท่ียวบิน/เส้นทางบินท่ีไม่สร้างกําไร

เน่ืองจากบริษัทยงัคงมีต้นทนุคงท่ี (Fixed Cost) อยู่ ดงันัน้เสนอให้บริษัทจดักิจกรรมร่วมกบั

หน่วยงานภาครัฐในเทศกาลต่างๆ หรือจดัให้มีการจองเท่ียวบินลว่งหน้าในราคาพิเศษ เป็น

ต้น 

- ตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ในข้อ 3.2 การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ีมีเศษหุ้น ควร

พิจารณาเร่ืองการกําหนดสดัสว่นในการใช้สิทธิในลกัษณะท่ีหารลงตวัและไม่มีเศษหุ้นเพ่ือให้

ง่ายตอ่การใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ  

- ขอทราบเหตผุลท่ีทําให้บริษัทตดัสนิใจเพ่ิมทนุแทนการระดมทนุทางอ่ืน เช่น การกู้ยืมเงินจาก

แหลง่เงินทนุอ่ืน การออกหุ้นกู้  เน่ืองจากมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากแหลง่เงินทนุอ่ืนนัน้

บริษัทมีภาระด้านดอกเบีย้ แต่การเพ่ิมทนุบริษัทจะมีภาระเร่ืองการจ่ายปันผลซึ่งบริษัทไม่มี

การจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการ

ดําเนินงาน และการจ่ายปันผลก็จะต้องมีเง่ือนไขในการจ่ายเช่นกนั  และสอบถามว่าสดัสว่น

หนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio: D/E ratio) ของบริษัทเป็นอยา่งไร พร้อมทัง้ขอให้อธิบาย

วา่ บริษัทจะยืนยนัได้อยา่งไรวา่จะสามารถนําเงินเพ่ิมทนุนีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

- ในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) วตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุประการหนึง่คือการลดภาระ

หนีส้นิ ซึง่ควรสอดคล้องกบัเนือ้หาในหวัข้อประโยชน์ท่ีบริษัทพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุและการ

จัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีการระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในหัวข้อ

ประโยชน์ท่ีบริษัทพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ จึงขอให้บริษัทตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลูในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)  

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ข้อเสนอแนะและสอบถาม ดงันี ้

มีข้อทกัทวงท่ีอยากจะฟังวิสยัทศัน์ของคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรูเพ่ิมเติมในสไลด์วาระท่ี 3 ประกอบด้วย 4 สว่น 

- International expansion 

- Merchandise  

- Cost Control Intensification และ Total Travel Experience  

เร่ืองแรก การขยายตวัไปสูส่ากล ทราบว่าบริษัทมีท่ีปรึษากฎหมายระดบัสากล ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พิจารณา

จ้างบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสองภาษา (Native) ไทย/องักฤษเพ่ิมเติม มาช่วยกลัน่กรองข้อกําหนดเง่ือนไขท่ีแสดงต่อ

ผู้ โดยสารบนเว็บไซต์ของบริษัท เพราะบอ่ยครัง้ท่ีพบทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีบางสว่นท่ีขดัแย้งกนั หรือไมต่รงกนั 

ซึง่ในการท่ีสายการบินจะมีการขยายออกไปยงัตา่งประเทศจะทําให้เป็นการเสียภาพพจน์อยา่งมากหากบริษัทไม่สามารถ

ทําตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้เองได้ โดยเฉพาะเวลาท่ีเง่ือนไขภาษาไทยถกูต้องแตภ่าษาองักฤษผิด อาจจะต้องมี

การเพ่ิมเติมสว่นนีโ้ดยให้ทางสํานกังานกฎหมายไปกลัน่กรองด้วย และท่ีผา่นมามีข้อร้องเรียนกรณีต่างๆ ยกตวัอย่างของ

ตนเองนัน้มีผู้การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลข้อร้องเรียนถึง 5 ครัง้ แต่มีผู้บริหารของบริษัท่านหนึ่งท่ีใช้วิธีการแก้ไขปัญหาให้กับ

ลกูค้าแบบท่ีประเทศชัน้นําใช้กนั เช่น กรณีท่ีเง่ือนไขผิด หรือในกรณีท่ีมีภาษาท่ีไมต่รงกนั ก็จะรับผิดชอบตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไว้ตามภาษาท่ีลกูค้าหรือบุคคลภายนอกอ้างอ่านเป็นหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรชัดเจนท่ีกําหนดโดยบริษัทเอง และเร่ง

ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องซึ่งถือเป็นวิธีการท่ีโปร่งใส และยอมรับกนัในระดบัสากล แตปั่ญหาท่ีกลา่วมาสามารถป้องกนัได้
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โดยการท่ีทางสายการบินมีการกลัน่กรองทัง้ 2 ภาษาให้ตรงกนั หรือให้โฆษณาเง่ือนไขให้สอดคล้องกนั จะรักษาภาพพจน์

ของสายการบิน และลกูค้าตา่งประเทศใหม่ๆ ในการท่ีจะมาใช้สายการบินนกแอร์ได้คอ่นข้างเยอะมากทีเดียว 

เร่ืองท่ีสอง Merchandise เน่ืองจากว่าบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงเมนอูาหาร และของท่ีระลกึบนเคร่ืองบินอยู่

บอ่ยครัง้ ซึง่พบวา่เอกสารเมน ูหรือรายการสนิค้ามีการขาดตอนในการจดัหาสนิค้าขึน้ไปจําหนา่ย เห็นควรท่ีจะมีเอกสารให้

พร้อมเพ่ือท่ีจะไม่ต้องไปเสียเวลาพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินในการท่ีจะคอยลกูค้าเลือกตอนท่ีเข็นรถขายอาหารหรือ

สนิค้าท่ีระลกึไปถึง หากเอกสารบริษัทมีความพร้อมผู้ โดยสารสามารถท่ีจะตดัสนิใจลว่งหน้าว่าอยากจะซือ้อะไร ซึง่กรณีนี ้

เกิดขึน้หลายครัง้ ก็เป็นสิ่งท่ีทําให้ตนไม่ไว้วางใจหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการรับข้อร้องเรียนลกูค้าเพราะเวลามีการทกัท้วง

หรือร้องเรียนก็จะได้รับคําตอบว่ากําลงัผลิตสื่ออยู ่แตก่ลบัพบเมนใูหม่เมื่อตอนท่ีไปใช้บริการบนเคร่ืองบินในครัง้ต่อไป ซึ่ง

เท่ียวบินดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนท่ีจะได้รับคําตอบว่ากําลงัผลิตสื่อ แตห่ากผู้ โดยสารได้อยู่ในเหตกุารณ์บางอย่างท่ีไม่ตรงกบั

ข้อมลูท่ีพนกังานของบริษัทแจ้ง ก็จะยิ่งทําให้ข้อร้องเรียนมีความซบัซ้อนโดยใช่เหต ุ เห็นวา่เป็นสิง่ท่ีสายการบินต้องไปเร่ง

ทําให้เรียบร้อย ไมค่วรท่ีจะมีช่วงขาดตอน ซึง่ทําให้ทางสายการบินสญูเสยีรายได้จากการขาดโฆษณาให้กบัผู้ โดยสาร และ

หวงัวา่เงินเพ่ิมทนุครัง้นีน้า่จะใช้ได้คุ้มคา่ขึน้หากไปแก้ไขปัญหาเหลา่นีไ้ด้ 

เร่ืองท่ีสาม cost control จะไปเก่ียวข้องกบัเร่ือง Total Travel Experience ได้รับคําตอบจากบคุลากรเร่ืองการ

แก้ไขเร่ืองบางเร่ืองวา่ไมส่ามารถแก้ไขให้กบัผู้ โดยสารได้ เน่ืองจากสายการบินต้องลดคา่ใช้จ่าย ซึง่ตนเช่ือวา่เป็นคําตอบไม่

เหมาะสม และเห็นวา่ไมเ่ก่ียวกบัการลดคา่ใช้จ่าย ถ้าบริษัทเป็นฝ่ายผิดก็เห็นควรต้องไปแก้ไข หรือถ้าบริษัทละเมิดก็ต้องไป

เยียวยาผู้ โดยสารเป็นรายๆ ไป เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้กบัผู้ โดยสารรายอ่ืนอีก ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะได้รักษาฐานลกูค้า และก็จะได้

ลกูค้าเพ่ิมขึน้ด้วย ประเด็นการรักษาความนา่เช่ือถือนีน้า่จะเป็นวิธีการท่ีมีการใช้จ่ายได้อยา่งคุ้มคา่มากกวา่การท่ีจะไปอ้าง

วา่บริษัทต้องการประหยดัคา่ใช้จ่ายกบัลกูค้า  ตนเช่ือว่าวิธีการท่ีผ่านมาบคุคลกรบางทา่นอาจจะทําไม่เหมาะสม ซึ่งก็ไม่

ส่งผลต่อประสบการณ์การใช้บริการท่ีดี สิ่งเหล่านีอ้ยากขอให้นํากลบัไปพิจราณา และถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณวุฒิภูมิ     

จฬุางกรู ขยายความตอ่จากสไลด์ท่ีนําเสนอมาวา่จะปอ้งกนัปัญหาตรงนีไ้ด้อยา่งไร  

 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

- เงินกู้ยืมจํานวนประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี ชําระเสร็จสิน้ใน

ปี 2562 แล้วหรือยงั หรือยงัเป็นหนีค้งค้างอยูใ่นปี 2563  

- การเพ่ิมทุนครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องรับภาระในค่าธรรมเนียมในการใช้ระบบใบนําฝากแบบ Bill 

Payment (“ค่าธรรมเนียม Bill Payment”) จํานวน 15 บาท หรือไม ่

ประธานมอบหมายให้นายประเวช องอาจสิทธิกลุ ชีแ้จงข้อซกัถามของ นายสถาพร ผงันิรันดร์และนาย

ศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี และให้นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู ชีแ้จงข้อซกัถามของนายไกรวลัย์ คทวณิช 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ กลา่วขอบคณุและน้อมรับข้อเสนอแนะทกุประการ พร้อมชีแ้จง ดงันี ้

- กรณีข้อเสนอแนะของ นายสถาพร ผงันิรันดร์ เก่ียวกับการปรับลดเส้นทางบิน ขอเรียนว่า 

บริษัทและกลุม่ผู้บริหารได้พยายามดําเนินการหลายประการก่อนตดัสนิใจปรับเส้นทางบินใน

แต่ละเส้นทางแล้ว ทัง้นี ้บริษัทมิได้ยุติเส้นทางบินใด ๆ ไปอย่างสิน้เชิง เพียงแต่ปรับลด

เท่ียวบินในช่วงนอกฤดทูอ่งเท่ียว (Low season) แตย่งัคงให้บริการด้วยความถ่ีเช่นเดิมในชว่ง

ฤดทูอ่งเท่ียว (High season) 
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- กรณีข้อเสนอแนะของ [นายสถาพร ผังนิรันดร์] เก่ียวกับการทํางานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและท่ีปรึกษาทางการเงิน ขอเรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระได้จดัการประชุมกนัเป็นปกติเสมอ รวมถึงการกลัน่กรองวาระท่ีต้องอาศยัดลุย

พินิจของกรรมการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเนือ้หาซึง่จะนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 

- กรณีข้อเสนอแนะของ นายสถาพร ผังนิรันดร์ เก่ียวกับความถูกต้องของเนือ้หาในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) ขอเรียนว่า อตัราสว่นการใช้สิทธิท่ี 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุ      ย่อมก่อให้เกิดเศษของหุ้น ทัง้นี ้ในทางปฏิบตัิ แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

จะกําหนดวิธีการดําเนินการเมื่อมีเศษของหุ้ น และขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินชีแ้จง

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายอภิเลิศ หวงัสธุรรม ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงเก่ียวกบัการปัดเศษหุ้นว่า ในการกําหนดอตัราสว่นหุ้น

เดิมตอ่หุ้นใหม ่จะมีการระบชุดัแจ้งว่าต้องปัดเศษขึน้หรือลง ในกรณีนี ้บริษัทแจ้งว่าจะปัดเศษทิง้ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(“TSD”) จะเป็นผู้คํานวณและดําเนินการปัดเศษตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงข้อซกัถามอ่ืนเพ่ิมเติม ดงันี ้

- กรณีข้อซกัถามของ นายสถาพร ผงันิรันดร์ ขอเรียนว่า ตามงบการเงินของบริษัท บริษัทมี

ความสามารถในการกู้ ยืมเงินจํากดั แต่บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

อยู่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนหน้านีแ้ล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกรณี

จําเป็น บริษัทจึงต้องขออนมุตัิการเพ่ิมทนุจากผู้ ถือหุ้น และเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิม

ทุนครัง้นี ้บริษัทมีแผนท่ีนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินงาน ลดภาวะหนีส้ิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางบินแล้ว

เครือข่ายเส้นทางบิน ซึ่งจะช่วยในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทเพ่ือให้ผล

ดําเนินงานของบริษัทดีขึน้ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นแผนท่ีบริษัทจะดําเนินการ ทัง้นี ้บริษัทมีสว่นของผู้

ถือหุ้นติดลบจึงจําเป็นท่ีจะต้องขออนมุตัิการเพ่ิมทนุจากผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

- กรณีข้อเสนอแนะของนายไกรวลัย์ คทวณิช ขอมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบเนือ้ความ

ในข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษอยา่งละเอียด และดําเนินการ

ให้ข้อมูลในเอกสารบนเคร่ืองบินเป็นข้อมูลปัจจุบนั รวมถึงให้ใช้ความละเอียดอ่อนในการ

บริการลกูค้า เพ่ือความพงึพอใจของลกูค้า  

นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู ชีแ้จงข้อเสนอแนะของนายไกรวลัย์ คทวณิช เพ่ิมเติม ดงันี ้

- กรณีความไมส่อดคล้องของภาษาเร่ืองเง่ือนไขบนเว็บไซต์ (Website) และทกุช่องทางการจอง

บตัรโดยสาร ขอเรียนว่าได้ทราบถึงปัญหาและได้มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล

ใหมเ่พ่ือแก้ไขให้ถกูต้องแล้ว 
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- กรณีเมนอูาหาร ขอเรียนวา่ บริษัทมีนโยบายท่ีจะบริหารจดัการธุรกิจหลกัของบริษัทเอง และ

กรณีการจัดหารายได้ อ่ืนบริษัทจะจัดหาบุคคลภายนอกผู้ เ ช่ียวชาญ (Professional 

outsource) ในด้านตา่ง ๆ มาบริหารจดัการงานสว่นอ่ืนแทนบริษัท  

 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดงันี ้

- กรณีการจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) เน่ืองจากมีความเห็นวา่การขายอาหารและสนิค้า

ท่ีระลึกบนเคร่ืองบินนัน้ไม่ใช่ธุรกิจหลกั และมียอดขายไม่มากนกัถึงแม้จะสร้างกําไรได้ต่อ

หน่วยสงูรวมทัง้มกีระบวนการการขายของรูปแบบ Repeated Customer คือผู้ โดยสารกําลงั

บินกับเราเท่านัน้ ซึ่งอาจจะทําให้บริษัทสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายด้านการจัดจ้างบุคคลภายนอก 

(Outsource) เน่ืองจากจะต้องมีการแบ่งค่า Commission อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรมีการ

ทบทวนการจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) 

- กรณีสินค้า Merchandise สามารถเป็นได้ทัง้พันธมิตรและคู่แข่งในเวลาเดียวกัน ตนขอ

ยกตวัอยา่งเร่ืองร้านค้าต่างๆ ท่ีอยู่ในสนามบิน (On ground)  ร้านค้าเหลา่นีเ้ป็นทัง้คูแ่ข่งและ

พนัธมิตร เน่ืองจากว่ากรณีเท่ียวบินไมต่รงเวลา หรือเกิดกรณีลา่ช้าเลก็น้อยนัน้จะไมส่ง่ผลแต่

อย่างใด หากว่าเท่ียวบินใดท่ีจะเข้ามายงัสนามบินปลายทางนัน้ยงัไม่ได้ออกจากสนามบิน 

ต้นทางเลยแตบ่ริษัทประกาศให้ผู้ โดยสารรับทราบช้า  ร้านค้าเหลา่นีจ้ะสือ่สารให้กบัผู้ โดยสาร

ว่าเท่ียวบินเราล่าช้าและชักชวนให้ผู้ โดยสารมาทานอาหารรอได้เลย เพราะเขาใช้ mobile 

application ท่ีดขู้อมลูว่าเท่ียวบินนัน้บินเคร่ืองบินอยู่ ณ ท่ีใด  ดงันัน้ บริษัทควรท่ีจะรีบแจ้ง

ผู้ โดยสารให้ทราบก่อน อยา่งน้อยถึงเราจะแก้ไขในเร่ืองของความตรงต่อเวลาของเท่ียวบิน

ไม่ได้ แต่เรายงัสามารถ Improve Travel Experience โดยการท่ีให้ผู้ โดยสารสามารถท่ีจะไป

ทําธุรสว่นตวัโดยท่ีไมต้่องมาเฝา้คอยประกาศท่ีลา่ช้า หรือนัง่รอเพียงอย่างเดียวในห้องรับรอง

ผู้ โดยสารท่ีประตทูางขึน้เคร่ือง เขายงัสามารถท่ีจะมีเวลาไปทําอย่างอ่ืนได้ ดีกว่าการท่ีจะไป

เฝา้อยูห่น้าประตรูอขึน้เคร่ือง  

นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู กลา่วรับทราบข้อเสนอแนะและรับวา่จะนําไปปรับปรุงแก้ไข 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงข้อซกัถามของ นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ดงันี ้

- กรณีเงินกู้ ยืม บริษัทได้รับวงเงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น จํานวน 3,000 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมาได้

นํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการงานและมียอดเงินกู้ ยืมอยู่ (Outstanding) 

ประมาณจํานวนประมาณ 2,000 ล้านบาท 

- กรณีค่าธรรมเนียม Bill Payment ขอเรียนว่า เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระบบของ

ธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทไมไ่ด้รับภาระในคา่ธรรมเนียมสว่นนี ้

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดงันี ้

- กรณีค่าธรรมเนียม Bill Payment เห็นว่า เน่ืองจากบริษัทปฏิเสธไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ

ธนาคารพาณิชย์ ทําให้ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ ถือหุ้นแทน ถือเป็นการผลกัภาระให้ผู้
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ถือหุ้น ซึ่งตนไม่เห็นด้วย เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ขายหุ้น จึงควรรับภาระค่าธรรมเนียมดงักลา่ว

แทนผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ซือ้ 

- กรณีการปัดเศษหุ้น เห็นว่า บริษัทเป็นผู้คํานวณสตูรในการเพ่ิมทนุเพ่ือให้มีเงินเพ่ิมทนุตาม

ความต้องการของบริษัท เพียงแต ่TSD ดําเนินการไปตามสตูรนัน้ 

ประธานมอบหมายให้ท่ีปรึกษาทางการเงินชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการชําระคา่ธรรมเนียม Bill Payment 

นายอภิเลิศ หวงัสธุรรม ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่า ในทางปฏิบตัิ มีทัง้การเรียกเก็บจากผู้ ถือหุ้นและ

จากบริษัท ทัง้นี ้ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ีผา่นมา บริษัทเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียม Bill Payment แตใ่นการเพ่ิมทนุครัง้นี ้บริษัทจะ

ชําระให้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัพิจารณาของบริษัทโดยท่ีปรึกษาทางการเงินและบริษัทยงัไม่ได้กําหนดผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียม 

Bill Payment สาํหรับการเพ่ิมทนุครัง้นี ้

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ข้อสงัเกตเพ่ิมเติมวา่ ในเร่ือง

ของระบบ E-payment ตามท่ีท่ีปรึกษาชีแ้จงว่ามีระบบท่ีผู้ ถือหุ้นจ่ายหรือบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบเอง แต่ถ้าในแง่ของ

ธนาคารจะมี 2 ระบบ ระบบท่ีเป็นการรับชําระเงิน (Bill payment) กบัระบบท่ีเป็นการฝาก (Deposit ธรรมดา) ซึง่ระบบ Bill 

payment ธนาคารจะเอือ้ทางด้านสารสนเทศให้กบัลกูค้าท่ีใช้บริการคอ่นข้างมากอยูแ่ล้ว ดงันัน้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

การบริหารพอสมควรให้กับทางนกแอร์อยู่แล้ว เทา่กบัว่าการท่ีนกแอร์จะรับผิดชอบจะไม่ได้เป็นการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เต็มจํานวน เพราะจะมีสว่นท่ีทางธนาคารสง่ผลลดคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้อยูแ่ล้ว  

นายอภิเลิศ หวงัสธุรรม ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปัดเศษหุ้นวา่ บริษัทเป็นผู้ กําหนด

สดัสว่น แต ่TSD จะดําเนินการเร่ืองระยะเวลาและขัน้ตอนการจดัสรรโดยใช้ระบบในการจดัสรร 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่า สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ร่วมประชมุ ใครเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์จํานวน 30 บาทเพ่ือติดในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

นายธีรศกัดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงเก่ียวกับค่าอากรแสตมป์ว่า ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) มิได้กําหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ให้

บริษัทจดทะเบียนกระทํา แตบ่ริษัทจดทะเบียนสามารถจดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดงันี ้

- อตัราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิมมาจากการคํานวณจํานวนเงินท่ีบริษัทต้องการใช้เงิน และผู้

กําหนดอตัราส่วนไม่ใช่ ก.ล.ต. ,ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ TSD ดงันัน้บริษัทควรให้คําตอบท่ี

ชดัเจนตอ่ผู้ ถือหุ้น 

- บริษัทไมค่วรเก่ียงเร่ืองการชําระคา่ธรรมเนียม Bill Payment แทนผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเร่ืองเลก็น้อย 

เพ่ือให้วตัถปุระสงค์หลกัคือการเพ่ิมทนุประสบความสาํเร็จ 

ประธานชีแ้จงดงันี ้

- เมื่อสกัครู่ คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัทรับผิดชอบค่าธรรมเนียม Bill 

Payment ดงัเช่นท่ีปฏิบตัิในปีท่ีผา่นมา 
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- กรณีการปัดเศษหุ้น ขอเรียนว่า บริษัทกําหนดและเสนออตัราสว่น 3.5 มาตัง้แต่ต้น จึงขอใช้

อตัราสว่นเดิมนีต้่อไป และให้นําเศษหุ้นท่ีปัดมารวมเพ่ือจดัสรรในรอบถดัไปตามแนวทางเดิม

ท่ีเคยปฏิบตัิมา 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะและสอบถาม ดงันี ้

- เหตุใดบริษัทจึงกําหนดราคาเสนอขายและจํานวนหุ้นเพ่ิมทุนน้อยกว่าท่ีกําหนดในการเพ่ิมทุน

ครัง้ท่ีผา่นมา 

- เห็นด้วยกบัการกําหนดระยะเวลาเสนอขายหลงัวนัตรุษจีน ซึง่เป็นเวลาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นใน

การจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

- ตามท่ีบริษัทชีแ้จงวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทนุ ขอเสนอให้บริษัทจดัลาํดบัความสาํคญั โดยทําให้

สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นบวกในอนัดบัแรก  การชําระหนีท่ี้จะครบกําหนดซึง่บริษัทควรคํานงึว่า หาก

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไมอ่นมุตัิวงเงินกู้ตอ่ บริษัทต้องนําเงินเพ่ิมทนุไปชําระหนีแ้ทนหรือไม่ มิเช่นนัน้ 

บริษัทอาจต้องเพ่ิมทนุอีกครัง้เพ่ือนําเงินมาใช้ตามวตัถปุระสงค์ และในอนัดบัถดัไป บริษัทควร

พิจารณาถึงวิธีการจดัหาฝงูบิน และนิยามเร่ืองการจดัหาฝงูบิน  เช่น การซือ้ การเช่า การเช่าซือ้ 

เน่ืองจากหลายๆ สายการเบินได้เปลี่ยนวิธีการจดัหาฝงูบินจากการเช่าซือ้มาเป็นการเช่า ซึ่งไม่

ทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มในการดําเนินการเป็นอย่างไร เพราะถ้าหากเป็นการซือ้จะเป็นการซือ้

จํานวนมาก  หากเป็นการเช่าจะมีผลต่อมาตรฐานการบญัชีในเร่ืองการรับรู้รายได้จะเปลี่ยนไป

ทําให้เกิดผลกระทบในการลงบญัชีหรือไม ่

- ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ีผ่านมามีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) และการเพ่ิมทุน

ในครัง้นีเ้หตุใดบริษัทจึงไม่มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 2 (NOK-W2)  ซึ่งหากบริษัทมี

ผลประกอบการท่ีดีขึน้ ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 2 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่สามรายแรกจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนถึงจุดท่ีทําให้เกิดหน้าท่ีในการทําคํา

เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (“Tender Offer”) ขอสอบถามว่าผู้ ถือหุ้นรายใดจะเป็น

ผู้ ทํา Tender Offer และหากภายหลกัการเพ่ิมทนุอาจจะทําให้สดัสว่นผู้ ถือหุ้นรายย่อยน้อยมาก

บริษัทมีวิธีการบริหารจดัการเร่ือง Free Float อยา่งไร  

- ตามท่ีมีข่าวว่า จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมสําหรับเท่ียวบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) เห็น

วา่ หากบริษัทเน้นการให้บริการเท่ียวบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) มากขึน้ นา่จะทําให้บริษัท

มีกําไรมากขึน้พอสมควร 

- กรณีการใช้ระบบใบนําฝากแบบ Bill Payment จําเป็นต้องไปดําเนินการผา่นทางธนาคารด้วย

ตนเองหรือฝากบุคคลอ่ืนไปดําเนินการแทนเท่านัน้ซึ่งอาจไม่สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นบางรายท่ี

อาศยัอยูใ่นตา่งจงัหวดั 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ชีแ้จงวา่ การใช้ระบบชําระเงิน

หรือแบบ Bill Payment สามารถจ่ายทางออนไลน์ได้ แตข้่อเสียท่ีแท้จริงคือการใช้ระบบดงักลา่วจําเป็นต้องพิมพ์เอกสาร

เพ่ือแนบกบัใบจองซือ้หุ้น 
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ประธานมอบหมายให้นายประเวช องอาจสิทธิกุล และนายวฒุิภูมิ จุฬางกูร ชีแ้จงข้อซกัถามของ นาย

อน ุวอ่งสารกิจ 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จง ดงันี ้

- กรณีการซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ขอเรียนว่า ไม่สามารถให้คําตอบได้ เน่ืองจากเป็นการ

ตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย 

- กรณีการจดัหาฝูงบิน โดยปกติ บริษัทจัดหาฝูงบินโดยการเช่าอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะ

ขยายระยะการบิน (Stage length) เพ่ือลดคา่ซอ่มบํารุง ซึ่งวิธีขยายระยะการบินท่ีดีท่ีสดุคือการ

บินแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) โดยปัจจบุนั บริษัทให้บริการเท่ียวบินเช่าเหมาลาํ (Charter 

Flight) เพ่ิมมากขึน้ การท่ีค่าธรรมเนียมสําหรับเท่ียวบินเช่าเหมาลํา (Charter fee) ลดลงก็ทําให้

บริษัทได้ประโยชน์ประการหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทยงัให้บริการเท่ียวบินประจํา (Regular flight) เช่นกนั 

ซึง่ปัจจุบนับริษัทได้เปิดให้บริการเส้นทางบินฮิโรชิมา่ พมา่ และเวียดนาม นอกจากนี ้นกสกู๊ตซึ่ง

เป็นสายการบินพนัธมิตรท่ีบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 49 ร่วมกบับริษัทในการให้บริการอินเตอร์ไลน์ 

(Interline) กลา่วคือ นกสกู๊ตบินจากสนามบินใหญ่ในเมืองหลกัในต่างประเทศมายงัสนามบิน

ดอนเมือง และให้ผู้ โดยสารใช้บริการของสายการบินนกแอร์ไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ ด้วยบตัรโดยสาร

ท่ีใช้ร่วมกนัได้ บริษัทพยายามจดัให้มีบริการ Immigration  Clearance ซึ่งขนสง่กระเป๋าเดินทาง

จากสนามบินต้นทางไปยงัสนามบินปลายทางได้ ในทางกลบักนัผู้ โดยสารในประเทศสามารถใช้

บริการของสายการบินนกแอร์เดินทางไปตา่งประเทศได้โดยผา่นบริการของนกสกู๊ต 

- กรณีส่วนของผู้ ถือหุ้ นเป็นบวก ขอเรียนว่า บริษัทมีผลประกอบการและพัฒนาการดีขึน้

ตามลาํดบั 

นายวฒุิภมูิ จุฬางกูร ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิดเส้นทางบินใหมว่่า บริษัทต้องศึกษาความต้องการ

ซือ้ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ของเมืองนัน้ ๆ ศกึษาคู่แข่งและทางเลอืกการเดินทางของผู้ โดยสาร แล้ว

จึงวิเคราะห์ต้นทนุ และรายให้สอดคล้องกนั ทัง้นี ้การเปิดเส้นทางบินใหมจ่ะต้องมีการวางแผนเร่ืองศกัยภาพของเส้นทาง

บิน ความถ่ีของเท่ียวบินให้เหมาะสม แต่ทัง้นีใ้นการเปิดเส้นทางบินใหม่บริษัทอาจะต้องประสบภาวะขาดทนุในช่วงแรก

เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและยงัไม่เป็นท่ีคุ้นชินของผู้ โดยสารในพืน้ท่ี อย่างไรก็ตาม ในปีนี ้บริษัทมีนโยบาย

เปิดเส้นทางบินในตา่งประเทศแบบเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) และแบง่สดัสว่นกบัผู้ เช่าเหมาลาํในช่วงแรก แล้วจึงพฒันา

จากเท่ียวบินเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) มาเป็นเท่ียวบินประจํา (Scheduled flight) เน่ืองจากสร้างกําไรโดยรวมได้มากกวา่ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

- บริษัทมีการพฒันาท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการดําเนินงาน และตัวเลขทางการเงิน 

ตลอดจนมีบคุคลกรท่ีเช่ียวชาญ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง

ถือเป็นจดุแข็งของบริษัท  

- สดัส่วนระหว่างต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงท่ียังไม่เหมาะสม บริษัทควรดําเนินการปรับ

สดัสว่นของต้นทนุแปรผนัโดยการลดต้นทนุรวมลง 
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- อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (Return on Assets) ยงัคงติดลบ อยา่งไรก็ตาม การท่ีตวัเลข

การติดลบลดน้อยลงแสดงให้เห็นถึงพฒันาการท่ีดีขึน้ของบริษัท 

- บริษัทยังมีนโยบายท่ีคิดริเร่ิมภายใต้การจัดการของทีมผู้ บริหารปัจจุบันจะช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้าและเป็นการเพ่ิมรายได้และลดต้นทนุทกุๆด้านให้แก่

บริษัท 
 

ประธานมอบหมายให้นายประเวช องอาจสิทธิกุล และนายวฒุิภมูิ จุฬางกูร ชีแ้จงข้อซกัถามของ MR. 

BASANT KUMAR DUGAR 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ กลา่วขอบคณุสาํหรับคําชมและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ชีแ้จง ดงันี ้

- กรณีต้นทนุแปรผนัและต้นทนุคงท่ี ขอเรียนว่า บริษัทกําลงัอยูร่ะหว่างการพฒันาสดัสว่นของ

ต้นทนุดงักลา่ว โดยทีมผู้บริหารได้ริเร่ิมโครงการใหม่ ๆ เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่

บริษัท 

- กรณีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) ขอเรียนว่า ถึงแม้ตวัเลขยงัคงติด

ลบ แตม่ีการพฒันาในทางท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

- กรณีนโยบายใหม่ในการลดรายจ่าย ขอเรียนว่า บริษัทขอน้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือนําไป

พิจารณาตอ่ไป 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักลา่ว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รวมถึงการ

มอบอํานาจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รวมถึงการ

มอบอํานาจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

ร้อยละของจาํนวนหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,416,877,215 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 4,896 0.0002 

งดออกเสยีง 16,000 - 

บตัรเสยี 0 - 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมผู้ถอืหุ้นจาํนวน 216 

ราย 

2,416,898,111 100 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวเร่ืองตา่ง ๆ  มีผู้ ถือ

หุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถาม ดงันี ้

- เหตใุดบริษัทจึงไมเ่พ่ิมทนุเพียงครัง้เดียวให้เรียบร้อย และจะมีการเพ่ิมทนุในอนาคตอีกหรือไม ่

- แนวทางในการใช้เงินเพ่ิมทนุเป็นอยา่งไร 

- ตามท่ีประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการบิน (Hub) จึงคาดหวงัว่านกแอร์จะสามารถแข่งขนักับ

คูแ่ขง่ในตลาดได้ 
 

 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถาม ดงันี ้

- แนวทางในการแก้ปัญหาด้านต้นทุนแปรผัน เช่น ค่าเงินบาทแข็ง หรือราคานํา้มนัสูง เป็น

อยา่งไร และมีแนวทางปอ้งกนัปัญหาในด้านอ่ืนอยา่งไร เช่น ไวรัสท่ีแพร่ระบาดในจีน 

- ตามท่ีมีขา่วเก่ียวกบัการอนมุตัิวีซา่ให้คนจีนและคนอินเดีย ขอสอบถามวา่บริษัทมีแผนในการ

ให้บริการลกูค้ากลุม่นีโ้ดยเฉพาะหรือไม ่

- นอกเหนือจากการเพ่ิมรายได้ ขอให้นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัท

สามารถควบคมุคา่ใช้จ่าย และทําให้ผลขาดทนุน้อยลงได้ 

- บริษัทสามารถทําให้หุ้นของบริษัทถกูปลดจากเคร่ืองหมาย C (Caution) ในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยได้หรือไม ่อยา่งไร 

ประธาน ชีแ้จงข้อซกัถามของ นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ดงันี ้

- กรณีการเพ่ิมทุน ขอเรียนว่า บริษัทพิจารณาทางเลือกอ่ืนก่อนเสมอ หากไม่มีความจําเป็น 

บริษัทจะไม่ตดัสินใจเพ่ิมทุน ทัง้นี ้ไม่อาจตอบได้ว่าจะเพ่ิมทนุอีกหรือไม่ สายการบินนกแอร์

เป็นสายการบินของคนไทยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้ นจะพยายามให้นกแอร์ยังอยู่และ

สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ตอ่ไป 

- กรณีแนวทางการใช้เงิน ขอมอบหมายให้นายประเวช องอาจสทิธิกุล และนายวฒุิภมูิ จุฬาง

กรู เป็นผู้ ชีแ้จง 

นายประเวช องอาจสทิธิกลุ ชีแ้จงข้อซกัถามของ นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ เพ่ิมเติม ดงันี ้

- กรณีการเพ่ิมทุน ขอเรียนว่า ธุรกิจการบินมีการแข่งขนัสงู อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายาม

อย่างดีท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจให้เป็นตามแผน เช่น การเปิดบริการในเส้นทางบินอินเดีย

บริษัทก็สามารถดําเนินการได้ แตเ่มื่อถึงคราวจําเป็น บริษัทก็ต้องขอความช่วยเหลอืจากผู้ ถือ

หุ้น  
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- กรณีไวรัสระบาดในจีน ขอเรียนว่า บริษัทได้ฉีดยาฆา่เชือ้โรคในทกุเท่ียวบิน ซึง่เป็นมาตรฐาน

ท่ีบริษัทปฏิบตัิมาโดยตลอด 

- กรณีมาตรการของบริษัท ขอเรียนว่า บริษัทได้ดําเนินการมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือลดต้นทนุและ

สร้างรายได้อยา่งดีท่ีสดุ ทัง้นี ้หากไมม่ีความจําเป็น บริษัทจะไมพิ่จารณาการเพ่ิมทนุ 

ประธาน ชีแ้จงเก่ียวกบัข่าวดีของบริษัทว่า ในอดีต บริษัทมีผลขาดทนุและแม้จะยงัสร้างกําไรไมไ่ด้ แต่

บริษัทสามารถทําให้ผลขาดทนุลดลงได้ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการหลายประการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในด้านตา่ง ๆ และคาด

วา่ผลประกอบการจะมีแนวโน้มดีขึน้และมีกําไรในอนาคตได้ 

นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู ชีแ้จงข้อซกัถามของ นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ เพ่ิมเติม ดงันี ้

- กรณีการเพ่ิมทุน ขอเรียนว่า บริษัทเพ่ิมทุนในกรณีท่ีมีความจําเป็นเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทต้องเพ่ิมทุนมากกว่าหนึ่งครัง้เน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวจีนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัในปลายปี 2561 ราคานํา้มนัเพ่ิมสงูขึน้ในต้นปี 

2562 และสภาวะคา่เงินบาทแข็งตวั 

- บริษัทพยายามให้มีต้นทนุประเภทต้นทนุคงท่ีน้อยท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัจะสร้างรายได้อ่ืนให้

เพ่ิมขึน้โดยการออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพ่ือรองรับการให้บริการของลกูค้า  

- ในธุรกิจสายการบิน ดชันีชีว้ดัผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) (“KPI”) สําหรับ

ด้านรายได้ คือ รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร (Revenue per Available Seat 

Kilometer: RASK) (“RASK”) และสําหรับด้านรายจ่าย คือ ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้าน

ผู้ โดยสาร (Cost per Available Seat Kilometer: CASK) (“CASK”) ทัง้นี ้บริษัทมีสัดส่วน 

RASK ท่ีสูงเทียบเท่าได้กับ RASK ของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-Service 

Airline) และสงูกวา่ RASK ของบริษัทคูแ่ขง่ท่ีให้บริการในระดบัเดียวกนั ซึง่ถือเป็นจดุแข็งของ

บริษัท ในขณะเดียวกนั บริษัทมีสดัสว่น CASK สงูมากเช่นกนัซึ่งเป็นปัญหาท่ีบริษัทต้องแก้ไข

และพฒันาต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านต้นทนุสงูเป็นสิ่งท่ีบริษัทสามารถควบคมุได้ ต่าง

กบัรายได้ท่ีทําให้เพ่ิมขึน้ได้ยาก ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องนําไปแก้ไขตอ่ไป  

ประธาน ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัต้นทนุของบริษัทวา่ บริษัทมีต้นทนุสงูเน่ืองจากภาระผกูพนัตามสญัญา

ระยะยาว ซึง่การเลิกสญัญาใดๆ ก็ตามต้องมีการพิจารณาอยา่งรอบครอบ ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการได้เลง็เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ี

ท่านผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะและสอบถามในวนันี ้และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ถือเป็นพฒันาการท่ีดีและเป็นข่าวดี

สาํหรับผู้ ถือหุ้น 

นายอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่ากลุม่จุฬางกูรจะอนมุตัิการเพ่ิม

ทนุหรือไม ่เพราะการตดัสนิใจของกลุม่จฬุางกรูนา่จะกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืน 

ประธาน ชีแ้จงข้อซักถามของ นายอนุ ว่องสารกิจ ว่าบริษัทไม่อาจให้คําตอบคําถามดังกล่าวได้ 

เน่ืองจากเป็นการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ผลการลงมติในวาระเพ่ิมทนุไมอ่าจแสดงถึงการตดัสนิใจในการจองซือ้หุ้น 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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- ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาแนวทางในการเพ่ิมรายได้จากบุคคลอ่ืน ไม่เพียงแต่จากผู้ ถือหุ้น 

โดยอาจศึกษาแนวทางท่ีสายการบินอ่ืนปฏิบตัิและนํามาปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ

ของบริษัท 

- ขอช่ืนชมท่ีบริษัทสามารถปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets: 

ROA) (“ROA”) ได้ และขอเสนอวา่สนิทรัพย์ทกุชิน้ควรสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ 

- ขอเสนอให้บริษัทสร้างรายได้เสริมจากการให้พืน้ท่ีโฆษณาในเคร่ืองบินและสนามบิน เช่น 

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

- ขอเสนอให้บริษัทจดัให้มีการบริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ลกูค้า และอาจทําให้บริษัทเป็นบริษัทท่ีดีท่ีสดุสาํหรับลกูค้า 

- เสนอแนะให้พิมพ์โฆษณาบนซอตัว๋โดยสาร และพิมพ์บนหลงั Boarding Pass  

นายประเวช องอาจสทิธิกุล กลา่วขอบคณุสาํหรับคําแนะนําและสรุปข้อเสนอแนะของ  MR. BASANT 

KUMAR DUGAR ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัการโฆษณาวา่ สายการบิน Low Cost ไมไ่ด้มีซองตัว๋เสมอไป และผู้ โดยสารบางคนซือ้ตัว๋แบบ Online  รวมทัง้การ

ใส่ข้อความโฆษณาในด้านหลงั Boarding Pass นัน้ไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจาก Boarding Pass เป็นกระดาษ

ประเภท Thermal Paper  แตส่ามารถทําได้หากเพ่ิมข้อความในท้าย Boarding Pass  เหมือนร้านสะดวกซือ้ชัน้นําจะพิมพ์

โฆษณาไว้ท่ีท้ายใบเสร็จรับเงิน  

นางสาวณภชักมล พิทกัษ์ ผู้ รับมอบฉันทะ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้บริษัทศึกษาแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจของสายการบินอ่ืนเพ่ือพฒันาธุรกิจของบริษัทตอ่ไป 

หลงัจากประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติมแล้ว 

ไม่มีผู้ ใดเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชุม ให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนําไปปรับปรุงและดําเนินการ เพ่ือในสายการบินนกแอร์ดํารงความเป็นสายการ

บินของคนไทยตอ่ไป  

ปิดประชมุเวลา 16.45 น. 

 

ลงช่ือ  - นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ์ -  

(นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ์) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

ลงช่ือ   - น.ส.สนุนัท์  วิทวสัพงศ์ธร -  

(น.ส.สนุนัท์  วิทวสัพงศ์ธร) 

 เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 


