กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการ
2)
คุณปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ ห าร / ประธานคณะ
ผู้บริหาร
3)
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
4)
คุณศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
5)
คุณสมบูรณ์ กิตญ
ิ าณทรัพย์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6)
คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ / กรรมการบริหาร
7)
คุณสหรัตน์ เพ็ญกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
8)
คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
9)
คุณนฤมล น้ อยอ่า
กรรมการ
10) คุณอนวัช ลีละวัฒน์วฒ
ั นา
กรรมการ/กรรมการบริหาร
11) คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ทังนี
้ ้คุณประดิษฐ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี ้ มีกรรมการ ท่าน คือ พลตารวจโท วิสนุ ปราสาท
ทองโอสถ ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการเร่งด่วน
ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
คุณตรี ศรัณย์ สีตกะลิน
2)
คุณวีรวรรณ บุญสม
3)
คุณกษมา ทัศนศรี
4)
ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่าเฉลิม

เลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการส่วนบัญชีทวั่ ไป
ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและวิเคราะห์เส้ นทางบิน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี
1)
คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
2)
คุณปั ญญาพร ไวทยางกูร
3)
คุณอิสสรา เพชรเหมือน

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
คุณวีรนุช ธรรมาวรานุเคราะห์

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตัง้ แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเข้ ามาและเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม คุณประดิษฐ์ จึงกล่าวเรี ยนเชิญให้ คณ
ุ ตรี ศรัณย์ เป็ นผู้ชี ้แจงวิธีการ
ปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง รวมทังการซั
้
กถามและแสดงความเห็น
คุณตรี ศรัณย์ ได้ กล่าวสวัสดีผ้ ถู ือหุ้น จากนันได้
้ ชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับผลการ
ลงคะแนนเสียงรวมทังการซั
้
กถามและแสดงความเห็น ดังนี ้
การลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้
นับหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง โดยใช้ บตั รลงคะแนนที่ได้ รับเมื่อลงทะเบียน
2. เพื่อให้ การดาเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริ ษัทจะสอบถามว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ และขอให้ ทาเครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็น
ด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ในบัตรลงคะแนน และให้ ยกมื อขึน้ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท ดาเนินการเก็บบัตร
ลงคะแนนเพื่ อนาไปตรวจนับ ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการแก้ ไขบัตรลงคะแนนเสี ยง โปรดขี ดฆ่าในส่วนที่ ไม่
ต้ องการและลงลายมือชื่อกากับ
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาและวาระรับรองรายงานการประชุม
และการนับคะแนน บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
้ ้ผู้ที่ไม่สง่ บัตรคะแนนเสียงในวาระใด ถือว่าเป็ นผู้ที่มีมติ
เห็นด้ วยในวาระนัน้
4. กรณีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออก
ตามวาระ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริ ษัทฯ จะ
เสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระเป็ นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียง
ของการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่าน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสีย ง โดย
เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง สาหรับการพิจารณาเลือกตัง้
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กรรมการแต่ละท่านก่อน และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทังหมด
้
หลังจากที่มี
การลงคะแนนเลือกตังกรรมการท่
้
านสุดท้ าย
5. ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนว่า ในกรณีปกติ ให้ ถือ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึ่งหุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และ
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์กลับก่อนการประชุมเสร็จสิ ้นหรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม
ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้ มีตวั แทนจาก บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ จากัด โดยที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ คุณคูณณิชา ศรี มนเทียร เป็ นพยานในการนับคะแนน
การซักถามและแสดงความเห็น
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดาเนินการประชุมโดยคุณประดิษฐ์ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถาม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเสนอ
ความคิดเห็นหรื อมีข้อซักคาถาม ให้ ยกมือขึ ้นและเดินมาที่ไมโครโฟนด้ านหน้ าเวที
2. เมื่อประธานโดยผู้ดาเนินการประชุมอนุญาตแล้ ว ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแจ้ งชื่อและนามสกุลให้
ที่ประชุมทราบ และในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะ ให้ แจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบด้ วย ก่อนทา
การซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ สรุปข้ อคิดเห็น หรื อคาถามและคาตอบ บันทึกใน
รายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป
3. หากผู้ถือหุ้นมีคาถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นที่นอกเหนือหรื อไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลัง
พิจารณาอยู่ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ ายของการประชุม เพื่อ
บริ หาร การประชุม ให้ อยู่ในเวลาที่ กาหนดและขอความกรุ ณ าท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่น
ได้ ใช้ สิทธิในการซักถามข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะแก่บริ ษัทอย่างทัว่ ถึง
จากนัน้ คุณตรี ศรัณย์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญคุณประดิษฐ์ ดาเนินการประชุ มตามระเบียบวาระตามลาดับ
โดยคุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับคาชี ้แจงที่ทางคุณตรี ศรัณย์ ได้ ชี ้แจงไป โดยในที่
ประชุม ไม่มีคาถามหรื อข้ อสงสัย ดังนันคุ
้ ณประดิษฐ์ จึงได้ ดาเนินการประชุมต่อไป ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
พลอากาศเอกเกษตร ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ 2 เรื่ อง คือ
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เรื่ องที่ 1. บริ ษัทฯ เป็ นสายการบินแรกที่ได้ ผ่านการตรวจสอบและได้ รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศใหม่ตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) จากสานักงานการบินพลเรื อน
แห่งประเทศไทย (กพท.) เป็ นสายการบินแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ องที่ 2. บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบิน
แห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชียจากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็ กซ์ เวิลด์ แอร์ ไลน์ อวอร์ ด ประจาปี 2560
ซึง่ บริษัทฯ ได้ รับรางวัลดังกล่าวเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
คุณประดิษฐ์ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ เู ข้ าประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะ คุณ ประดิษฐ์ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,736,058,212
323
29,000
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มี จ านวนเสี ย งของผู้ถือ หุ้น ที่ เข้ า ร่ ว มประชุม และผู้รับ มอบฉัน ทะทัง้ หมดจ านวน
1,736,087,535 เสียง
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3) ในวาระนี ้ มีเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จานวน 1,736,058,535
เสียง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
คุณประดิษฐ์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญคุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ (“คุณพุฒิ
พงศ์ ”) เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้
คุณพุฒิพงศ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดาเนินงานในปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังนี ้
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภ าคทั่วโลก ปี 2560 ปริ ม าณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่ม ขึน้
ร้ อยละ 7.6 และปริมาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.3
ภาพรวมปริ มาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ าประเทศไทย เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี
2558 เป็ นต้ น มา ซึ่ง ภาพรวมของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวต่างชาติที่ เดิน ทางเข้ าประเทศไทย เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วของบริ ษั ท ฯ พบว่ า ในปี 2558 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางเข้ าประเทศไทย เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 21
นักท่องเที่ยวของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ในปี 2559 นักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ าประเทศไทย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9
นักท่องเที่ยวของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ในปี 2560 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ าประเทศไทย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9
นักท่องเที่ยวของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 และในปี 2561 คาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ าประเทศไทย
จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 และนักท่องเที่ยวของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7
จานวนผู้โดยสาร ของบริ ษัทฯ ปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 5 ปริ มาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK)
ปี 2560 เพิ่ม ขึน้ จากปี 2559 ร้ อยละ 9 รายได้ ผ้ ูโดยสาร ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 1 0จานวนที่นั่ง ปี
2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 6 ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ASK) ปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ
10 รายได้ รวมของบริ ษั ท ฯ ปี 2560 เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559 ร้ อยละ 7 และอัต ราส่วนการขนส่ง ผู้โดยสาร (Load
Factor) ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 0.7 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้โดยสารต่อหน่วย (Yield) ปี 2560
ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 9
กาไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 54
เส้ นทางบินใหม่ : บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเส้ นทางบินใหม่ในเส้ นทางต่างประเทศ จากกรุ งเทพ ไปยังเกาะ ฟูโกว๊ ก
จานวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเกาะฟูโกว๊ กเป็ นเมืองท่องเที่ยวของเวียดนามตอนใต้ ตังอยู
้ ใ่ นทะเลอ่าวไทยและ
ยังเปิ ดเส้ นทางบินเพื่อเจาะตลาดชาวจีนเพิ่มอีกคือ เส้ นทางเกาะสมุย ไปยังเมืองกวางโจว จานวน 7 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ และเส้ นทางจากเกาะสมุย ไปยัง เมืองฉงชิ่ง จานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
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การเพิ่มความถี่เที่ยวบิน : บริ ษัทฯ มีการเพิ่มความถี่ เที่ยวบินบนเส้ นทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศใน
หลายเส้ นทางเช่น
 เส้ นทางระหว่างกรุ งเทพ – ดานัง โดยเพิ่มจาก 4 เที่ยวบิน เป็ น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
 เส้ นทางระหว่างเชียงใหม่ – มัณฑาเลย์ โดยเพิ่มจาก 4 เที่ยวบิน เป็ น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
 เส้ นทางระหว่างเชียงใหม่ – แม่ฮอ
่ งสอน โดยเพิ่มจาก 10 เที่ยวบิน เป็ น 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ยกเลิกเส้ นทางบิน : กรุงเทพ – ธากา (ประเทศบังคลาเทศ)
ฝูงบิน : บริษัทฯ มีจานวนเครื่ องบิน ณ สิ ้นปี 2560 รวม 38 ลา ประกอบด้ วย
 แอร์ บส
ั 319 จานวน 14 ลา
 แอร์ บส
ั 320 จานวน 9 ลา
 เอทีอาร์ 72-600 จานวน 9 ลา
 เอทีอาร์ 72-500 จานวน 6 ลา
บริ ษัทฯ มีแผนรับมอบเครื่ องบิน เอทีอาร์ 72-600 เพิ่มในปี 2561 จานวน 4 ลา โดยจะดาเนินการตังแต่
้
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ของปี 2562
จุดการบินหลัก (Hub) มีทงหมด
ั้
4 จุด คือ กรุงเทพ สมุย เชียงใหม่ และภูเก็ต
ความร่ วมมือจากสายการบินพันธมิตร
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีสายการบินที่เข้ าทาความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวม
23 สายการบิน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 3 สายการบิน ได้ แก่
 สายการบินเซียะเหมินแอร์ ไลน์
 สายการบินฮ่องกงแอร์ ไลน์
 สายการบินเวียดนามแอร์ ไลน์
และในปี 2561 มีสายการบินร่วมเพิ่มขึ ้นอีก 2 สายการบิน คือ แอลอัลอิสราเอลแอร์ ไลน์ และโอมานแอร์
ทาให้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีสายการบินพันธมิตร รวมทังสิ
้ ้น 25 สายการบิน
ธุรกิจสนามบิน
สนามบินสมุย จานวนเที่ยวบินที่เข้ าออกในปี 2560 เฉลี่ย 41 เที่ยวบิน ต่อวัน
สนามบินสุโขทัย จานวนเที่ยวบินที่เข้ าออกในปี 2560 เฉลี่ย 3 เที่ยวบิน ต่อวัน
สนามบินตราด จานวนเที่ยวบินที่เข้ าออกในปี 2560 เฉลี่ย 3 เที่ยวบิน ต่อวัน
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โครงการที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
สนามบินสมุย บริษัทฯ มีแผนดาเนินการขยายพื ้นที่สนามบินเพิ่มเติม สาหรับรองรับผู้โดยสารและเพิ่ม
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกแบบเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างขันตอนการ
้
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม (TIA)
สนามบินสุโขทัย บริษัทฯ มีแผนดาเนินการสร้ างศูนย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่งให้ บริ การทังอากาศยานของ
้
บริ ษัทฯ และให้ บริ การแก่สายการบินอื่นด้ วย ทังนี
้ ้อยู่ในขันตอนการออกแบบและจั
้
ดทาแบบ และคาดการณ์ว่า
จะสามารถเริ่มดาเนินการก่อสร้ างได้ ในปี 2561
โครงการสนามบินภายในประเทศและต่ างประเทศ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาจากภาครัฐ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับสนามบิน
1. กิจการครัวการบิน
ครัวการบินกรุ งเทพ BAC ในปี 2560 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 25 โดยจานวนลูกค้ าที่ บริ ษัทฯ
ให้ บริการรวมทังสิ
้ ้น 24 สายการบิน จานวนอาหารที่สามรถผลิตแก่ลกู ค้ ารวมทังสิ
้ ้น 10.2 ล้ านมื ้อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
1 จานวนอาหารที่ผลิตต่อวัน 28,038 ที่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 และแผนการขยายธุรกิจของครัวการบินกรุงเทพ มีการ
ลงทุนสร้ างเพิ่มเติมที่สนามบินภูเก็ต ซึง่ ได้ ดาเนินการและแล้ วเสร็จไปเมื่อไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2560
บริ ษัทฯ กูรเมท์ พรี โม่ จากัด คือบริ ษัทที่ดาเนินการในเรื่ องการผลิตอาหารส่งให้ กับ บริ ษัทครัวการบิน
หรื อธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจ เช่นร้ านอาหาร โรงแรม เป็ นต้ น โดยเริ่มให้ บริการแล้ วในไตรมาส 4 ของปี 2560
ทังนี
้ ้ กิจการครัวการบินมีแผนเปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม ที่สนามบินเชียงใหม่ โดยใช้ งบประมาณ จานวน
360 ล้ านบาท และคาดการณ์วา่ จะสามารถเปิ ดบริการได้ ในช่วงสิ ้นปี 2561
2. กิจการการบริการภาคพื ้นดิน
ดาเนินการโดย BFS Ground หรื อบริ ษัท บริ การภาคพื ้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์ วิส จากัด ในปี
2560 มี ส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 56 มี จ านวนลูกค้ าทัง้ สิ น้ 74 สายการบิน และเที่ ยวบิน ที่ ให้ บ ริ การมี
จานวนทังสิ
้ ้น 68,356 เที่ยวบิน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8
ดาเนินการโดยบริ ษัท ดับพลิ วเอฟเอสพี จี คาร์ โก้ จ ากัด (WFSPG Cargo) โดยในปี 2560 มี ส่วนแบ่งทาง
การตลาด ร้ อยละ 49 มีจานวนลูกค้ าทัง้ สิน้ 67 สายการบิน และน ้าหนักของสินค้ าที่ให้ บริ การมีจานวนทัง้ สิน้
402,297 ตัน ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6
รายงานหลักในงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2560 เปรียบเทียบกับ 2559
- สินทรัพย์รวม ลดลง ร้ อยละ 3.9
- หนี ้สิ ้นรวม เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.4
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง ร้ อยละ 11.3
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ส่วนของงบกาไรขาดทุนรวม
- รายได้ รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 6.5
- ค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 14.1
- ผลกาไรก่อนหักค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ ลดลง ร้ อยละ 30.3
- ค่าใช้ จา่ ยทางภาษีจากการชาระภาษีเงินได้ ลดลง ร้ อยละ 49.8
- กาไรสุทธิสาหรับปี ลดลง ร้ อยละ 53.9
- มีกาไรต่อหุ้น ลดลง ร้ อยละ 54.8
ส่วนของงบกระแสเงินสด
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัทฯ ลดลง ร้ อยละ 78.2
- เงินสดสุทธิจาการกิจกรรมการลงทุน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 498.4
- เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 32.7
การใช้ เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ของการใช้ เงิน
- การขยายฝูงบินและปรับเปลี่ยนทดแทนฝูงบินเดิม คงเหลือ 1,355 ล้ านบาท
- การจัดซื ้อเครื่ องยนต์และอะไหล่อปุ กรณ์สาหรับฝูงบิน คงเหลือ 77 ล้ านบาท
- การก่อสร้ างและพัฒนาโรงซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์ คงเหลือ 1,600 ล้ านบาท
- การปรับปรุงสนามบินสมุย คงเหลือ 802 ล้ านบาท
- การดาเนินการก่อสร้ างและพัฒนาสนามบิน คงเหลือ 2,000 ล้ านบาท
- เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการใช้ เงินส่ว นนี ้ทังหมดแล้
้
ว ทังนี
้ ้ เงินทุน
ทังหมดที
้
่ทางบริ ษัทได้ รับจาก IPO ทัง้ สิ ้น 12,598 ล้ าน บริ ษัทใช้ ไป 6,764 ล้ านบาท จึงยังมีเงินคงเหลือทังสิ
้ น้
จานวน 5,834 ล้ านบาท
กิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม CSR
1. โครงการ Carbon footprint ทางบริษัทได้ รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก ที่
โรงซ่อมอากาศยานสนามบินดอนเมือง สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด
2. โครงการสนับสนุนทางด้ านการศึกษา โดยบริษัทมุง่ เน้ นโรงเรี ยนที่มีความจาเป็ นและขาด
แคลน เช่น โครงการสืบสานงานศิลป์ รักษ์ถิ่นบ้ านเกิด โครงการ English Club With Bangkok Airways
3. โครงการแยกขยะได้ ประโยชน์ เพื่อสร้ างจิตสานึกการทิ ้งขยะ
4. โครงการสมุยรักษ์น ้า

9

รางวัลที่ได้ รับ
บริษัทฯ ได้ รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบินแห่ง
ภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ ไลน์ อวอร์ ด ประจาปี 2017
 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลสายการบินบูธีคที่ให้ บริ การเต็มรู ปแบบที่ดีที่สด
ุ ของเอเชียแปซิฟิก
จาก แอร์ ทรานสปอร์ ต อวอร์ ด 2017 ซึ่งจัดขึน้ โดยนิตยสารทรานสปอร์ ตนิวส์ซึ่งเป็ นนิตยสารชัน้ นาเกี่ ยวกับ
อุต สาหกรรมการขนส่ ง ในประเทศอัง กฤษ ผู้ช นะรางวัล นี ไ้ ด้ รั บ คัด เลื อ กจากคุณ สมบัติ ที่ เหมาะสม โดย
คณะกรรมการรวมทังจากผลส
้
ารวจความพึงพอใจของ สมาชิกในเว็ปไซต์ทรานสปอร์ ตนิวส์และผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมการขนส่ง สาหรับแอร์ ทรานสปอร์ ต อวอร์ ด ในปี นี ้ได้ ถกู จัดขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติให้ แก่บริษัทหรื อบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานและมีผลการดาเนินธุรกิจที่โดดเด่น
 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจาปี 2017 โดย สมาร์ ท แทรเวล เอเชีย ได้ แก่
รางวัลท็อปเท็นสายการบินที่ดี ที่สุดในโลกรางวัลท็อปไฟว์สายการบินที่มีการบริ การบนเครื่ องที่ดีที่สุดในโลก
และรางวัลท็อปเท็นสนามบินที่ ดีที่สุดในโลก (สนามบินสมุย) จากสมาร์ ททราเวลเอเชี ยซึ่งรางวัลจัดทาโดย
SmartTravelAsia.com เว็บไซต์ และนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ชัน้ นาของเอเชียที่ทาาการสารวจความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวหลายล้ านคนทัว่ โลกในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลสายการ บินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมประจาปี 2017 จากการประกาศ
รางวัลทีทีจี ทราเวล อวอร์ ดส์ ครัง้ ที่ 28 รางวัลที ทีจี ทราเวล อวอร์ ดจัดขึ น้ เป็ นประจ าทุกปี เพื่ อเป็ นเกี ยรติแก่
บุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความ โดดเด่นในประเภทต่างๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
แผนงานในปี 2561
- บริ ษัทฯ มี แผนจะขยายเส้ นทางบินไปยังกลุ่ม CLMV และจี น เช่นเส้ นทาง เชียงใหม่ -ฮานอย ภูเก็ต -ย่างกุ้ง
สมุย-ซีอาน สมุย-ฉางซา เป็ นต้ น
- เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้ นทางที่ได้ รับความนิยม เช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-สมุย และ กรุงเทพ-ภูเก็ต
- เพิ่มเครื อข่ายพันธมิตรทางการบินผ่านการทาข้ อตกลงเที่ยวบินร่วม หรื อ Codeshare อีก 4-5 สายการบิน
- ในส่วนของฝูงบิน บริ ษัทฯ ได้ รับมอบเครื่ องบินเอทีอาร์ 72-600 จานวน 2 ลา เครื่ องบินแอร์ บสั เอ 319 อีก 2
ลา ภายในปี 2561 นี ้
- บริษัทฯ มีแผนเปลี่ยนเครื่ องบินเอทีอาร์ เป็ นรุ่นใหม่ทงหมด
ั้
ในต้ นปี 2562
- ด้ านแผนการตลาดของบริษัทฯ ได้ วางแผนจัดทา package ให้ กรุงเทพฯ เป็ นจุดขาย โดยให้ เป็ นจุดเปลี่ยนผ่าน
เพื่อไปต่อยังประเทศเพื่อนบ้ านและเพื่อให้ ประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย
- กิจกรรมส่งเสริมการขายเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้ างและกระตุ้นการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการขายในเรื่ อง boutique series หรื อการจัดการวิ่งมาราธอนใน 5 เส้ นทาง ตามเมืองต่างๆ


10

- กิจกรรมทางด้ านดนตรี ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อให้ เกิดการเดินทางมากขึ ้น
- สร้ างแบรนด์ ให้ ไปสู่ระดับ โลกร่ ว มกับ สายการบิ น พัน ธมิ ต ร โดยการเซ็ น สัญ ญาร่ วมกับ สโมสร Borussia
Dortmund เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ ้น
- แผนพัฒนาสนามบินใหม่ 2 แห่ง
- แผนขยายธุรกิจครัวการบินที่จงั หวัดเชียงใหม่
- บริ ษัทได้ ซื ้อกิจการ More Than Free (Duty Free) ซึ่งเป็ นกิจการค้ าขายสินค้ าปลอดภาษี โดยวางแผนทาการ
ขายทังในสนามบิ
้
นและบนอากาศยาน
คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผ้ เู ข้ าประชุมสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี ้
คาถาม คุณวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น
1. จากรายจ่ายของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ กาไรลดลง ทังนี
้ โ้ ครงการที่วางแผนจะดาเนินการ ในปี
2561 เช่นการรับมอบเครื่ องบิน จานวน 4 ลา หรื อโครงการสร้ างโรงซ่อมอากาศยานที่จงั หวัดสุโขทัย จึง
อยากทราบว่าค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ หรื อต่อหน่วยจะเริ่มลดลงในช่วงปี ใด
2. การใช้ เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO มีเหลือเป็ นจานวนมาก ทางบริ ษัทนาไปลงทุนหรื อหาผลตอบแทน
อย่างไร
3. จากผลประกอบการที่ขาดทุน เงินปั นผลที่นามาจ่ายนัน้ เป็ นการนาเงินที่ได้ จากการขายหุ้น BDMS มา
จ่ายหรื อไม่อย่างไร
คาตอบ คุณอนวัช ลีละวัฒ น์วฒ
ั นา กรรมการ/กรรมการบริ หาร (“คุณอนวัช ”) ได้ ชี ้แจงว่า ในส่วนของเงิน
จากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ได้ มาทัง้ สิน้ ประมาณ 12,000 ล้ านบาทนัน้ ยังคงเหลืออยู่เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ อง
ระมัด ระวัง เรื่ อ งของการใช้ เงิ น และทางคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ค านึ ง ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ ท าให้ ก าร
ดาเนินการหรื อกระทาการใดๆ เช่นการจัดหาอากาศยาน ทางบริษัทฯ จะดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อเสนอที่ดีที่สดุ
ในส่วนเรื่ องการรับมอบเครื่ องบิน 4 ลานัน้ เป็ นการเช่าดาเนินการ 2 ลา และอีก 2 ลาเป็ นการเช่า
ทางการเงินหรื อกู้ยืมเงินจากธนาคารมาส่วนหนึ่งและจ่ายเงินไปส่วนหนึ่งและทาการผ่อนเป็ นระยะเวลา 12 ปี
สาหรับผลตอบแทนของเงินสดจากการระดมทุน IPO ที่ได้ ม านัน้ บริ ษัทฯได้ ฝากไว้ กับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งได้
ดอกเบี ้ยประมาณร้ อยละ 1-2 ต่อปี
ในส่วนของผลประกอบการกาไรในภาพรวมของปี 2560 บริ ษัทฯ มี กาไร 846 ล้ านบาท ตามงบ
การเงินรวม ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีกาไร 802 ล้ านบาท โดยกาไรที่เกิดขึ ้นนี ้ ส่วนหนึ่งมา
จากการขายหุ้น BDMS
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คาถาม คุณโรจนา จิระวรรธนะ ผู้ถือหุ้น
1. เส้ นทางบินใดที่ Load factor ต่า และบริษัทฯ มีแนวทางบริหารอย่างไร
2. จากราคาน ้ามันที่ปรับขึ ้น และทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ ทาการซื ้อล่วงหน้ า เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้ รับผลกระทบอย่างไร
3. ภาษีสรรพสามิตที่ปรับเพิ่มขึ ้น มีผลกระทบต่อกาไรอย่างไรบ้ าง
4. คดีความที่สนามบินสมุย มีผลกระทบต่อการประกอบการของหรื อการขยายการลงทุนหรื อไม่
คาตอบ คุณประดิษฐ์ ได้ ชี ้แจงในส่วนของคาถามเรื่ องของคดีความที่เกิดขึ ้นที่สนามบินสมุยว่า ไม่มีผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด
คุณพุฒิพงศ์ได้ ชี ้แจงว่า ในเรื่ องของภาษี สรรพสามิตที่ปรับตัวสูงขึ ้น มีผลกระทบ ประมาณ 600 ล้ าน
บาท แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการขายบัตรโดยสารไปแล้ วล่วงหน้ า ทาให้ ไม่สามารถปรับราคาบัตรโดยสารได้ ทนั
และจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้นมาโดยตลอด ทาให้ บริษัทฯ ต้ องใช้ เวลาปรับตัว ทัง้ นี ้คาดการณ์วา่ การบริหารงานและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ ้นในปี 2561 นี ้
ในส่วนของเรื่ องการป้องกันความเสี่ยงน ้ามัน ตามนโยบายของบริ ษัทฯ จะทาการซื ้อน ้ามันล่วงหน้ าเพื่อ
บริ หารความเสี่ยงร้ อยละ 50-70 ของปริ มาณการใช้ ไม่เกินกว่า 1 ปี ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการเข้ าทา
รายการเฉลี่ย ร้ อยละ 60-70 โดยบริษัทฯ ได้ ทาการซื ้อล่วงหน้ าไปถึงไตรมาสที่ 3 ของปี นี ้
ในส่วนของเส้ นทางที่มีผลขาดทุน คือเส้ นทางบินกรุงเทพ-ธากา บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกการให้ บริการเส้ นทาง
นี แ้ ล้ ว นอกจากนี ก้ ารที่ บ ริ ษั ทฯ เปิ ดให้ บ ริ การเส้ น ทางการบินใหม่ จะต้ องใช้ เวลาในการท าให้ อัตราบรรทุก
ผู้โดยสาร ( Load Factor) ให้ คอ่ ยๆ เพิ่มขึ ้นในอนาคต
ผลกระทบเรื่ องค่าใช้ จ่ายซ่อมบารุงหลักคือ การซ่อมบารุงเครื่ องยนต์อากาศยาน โดยตังแต่
้ ปี 2559
ถึง 2560 มีเครื่ องยนต์ที่ต้องเข้ าทาการซ่อมบารุงตามคาแนะนาของบริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องยนต์ แม้ การซ่อมบารุงนี ้
จะมีคา่ ใช้ จ่ายสูง แต่บริ ษั ทฯให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงต้ องดาเนินการในเรื่ องนี ้ ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จ่ายการซ่อมเครื่ องยนต์จะเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาหนึง่ เท่านัน้ และจะสามารถใช้ งานอากาศยาน
ได้ อีกราว 7-8 ปี จึงจะทาการซ่อมบารุงเครื่ องยนต์ในลักษณะนี ้อีกครัง้
คาถาม คุณ ลัก ษณา นาคประเสริ ฐ ผู้ถื อ หุ้น ได้ ก ล่าวชมเชยเรื่ อ งสื่ อ การน าเสนอในปี นี แ้ ละได้ แนะน า
เพิ่มเติมเรื่ องของสีตวั อักษรที่ไม่ชดั เจน จากนันได้
้ ถามคาถามดังนี ้
1. ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้ กบั พนักงานเป็ นจานวนเท่าไร
2. ขอรายละเอียดเรื่ องรายจ่ายที่เกิดขึ ้น หากราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นคือตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบกับ
ค่าใช้ จา่ ย
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3. ในเรื่ องของการกู้ยืมเงินจากธนาคารส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเป็ นค่าใช้ จ่ายในการรับเครื่ องบิน เพิ่มเติม
จานวน 2 ลานัน้ บริษัทฯ จะต้ องจ่ายคืนธนาคารกี่เปอร์ เซนต์ กระทบต่อรายได้ หรื อไม่
คาตอบ คุณอนวัชได้ ชี ้แจงว่า เมื่อช่วงต้ นปี 2559 ทางกรมสรรพสามิตได้ ประกาศปรับ พิกดั ภาษี สรรพสามิต
น ้ามันอากาศยานสาหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1 เป็ นร้ อยละ 23 จากนันได้
้ ประกาศปรับ
อัตราขึ ้นอีกครัง้ หนึ่งโดยเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณจากคานวณตามมูลค่าหรื อปริ มาณน ้ามัน เป็ นการคานวณ
เป็ นบาทต่อลิตร อยู่ที่ลิตรละ 4.73 บาท ทัง้ นีย้ ังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษี อื่น ทาให้ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้น ลิตรละกว่า 5.00 บาท แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ปรับราคาบัตรโดยสารให้ สงู ขึ ้นเพื่อสะท้ อนต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้
ในส่วนของการจ่ายโบนัสนัน้ ในปี ที่ 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายโบนัสแก่พนักงานในปี ที่ผ่านมาเท่ากับ
ค่าจ้ างพนักงานจานวน 1 เดือน
คาถาม คุณอนันต์ พันธไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น
1. เครื่ องยนต์อากาศยานที่นาไปซ่อมบารุงนัน้ เป็ นเครื่ องยนต์เฉพาะของปี 2559 ถึงปี 2560 ใช่หรื อไม่
ในปี ถัดไปค่าใช้ จา่ ยซ่อมบารุงส่วนนี ้จะยังคงมีอีกหรื อไม่
2. เรื่ องภาษี สรรพสามิตและเรื่ องน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ ้น โดยมีผลกระทบทุกสายการบิน ทังนี
้ ้มี
แนวทางการบริหารงานที่แตกต่างจากสายการบินอื่นอย่างไร
3. เรื่ องเงินที่เหลือจาก IPO มีโครงการจะนาเงินส่วนนี ้ไปใช้ ดาเนินการอย่างอื่นหรื อไม่ เช่น ใช้ คืนเงินกู้
หรื อซื ้อหุ้นคืน เป็ นต้ น
คาตอบ คุณ อนวัช ได้ ชี แ้ จงว่า ในเรื่ องน า้ มันเชื อ้ เพลิ งที่ ปรับเพิ่ ม ขึน้ ของแต่ละสายการบินมี แนวทางการ
บริ หารที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกลุ่มลูกค้ าที่แตกต่างกัน แต่ทงั ้ นี ้จากการศึกษาข้ อมูลพบว่า
ต้ นทุนน ้ามันของบริ ษัทฯ ไม่ได้ สูงกว่าต้ นทุนน ้ามันของสายการบินอื่น ผลกระทบอีกด้ านคือ ภาวะการแข่งขัน
ระหว่างแหล่งท่องเที่ ยวต่างๆในภู มิ ภ าค ทาให้ แหล่งท่องเที่ ยวที่ สาคัญ ของบริ ษั ทฯ เช่น เส้ นทางสมุยได้ รับ
ผลกระทบ จึงส่งผลมายังรายได้ คา่ โดยสารที่ลดลง
สาหรับเงินที่ได้ รับจาก IPO นัน้ บริ ษัทฯ มีโครงการพัฒนาสนามบินเพิ่มเติม และซื ้อฝูงบินเพิ่มเติม
เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงการดาเนินการสร้ างโรงซ่อมอากาศยาน โดยเชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวจะส่งเสริ มการทากาไร
ในระยะยาวแก่บริษัทฯ
คุณพุฒิพงศ์ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการซ่อมเครื่ องยนต์ หากท าการซ่ อ มแซมแล้ วเสร็ จ
เครื่ องยนต์จะสามารถใช้ งานได้ ถึง 20,000 ชัว่ โมง หรื อประมาณ 7-8 ปี ซึ่งคาดการณ์ ว่าหลังจากการซ่อมใหญ่
ครัง้ นี ้แล้ ว อาจจะมีการซ่อมบารุงอีกแต่เป็ นการซ่อมที่มีคา่ ใช้ จา่ ยที่ไม่สงู เช่นปี ที่ผ่านมา
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คาถาม นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย
1. บริษัทฯควรส่งเสริมการสมานฉันท์ให้ พนักงานเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
2. แผนการขยายสนามบินจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั กิ ารบินหรื อไม่
3. เงินสดเหลืออยู่แล้ วไม่ได้ นาออกมาใช้ จะส่งผลกระทบทางลบต่อดอกเบี ้ยหรื ออาจจะไม่ค้ มุ กับการ
ลงทุนหรื อขยายทาธุรกิจในอนาคตหรื อไม่
4. เรื่ องค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการประเมินสถานการณ์ในเรื่ องนี ้หรื อไม่
คาตอบ คุณประดิษฐ์ ได้ ชี ้แจงเรื่ องของการขยายสนามบินว่า ไม่มีผลกระทบต่อการขึ ้นลงของเครื่ องบินแต่
อย่างใด สามารถดาเนินการได้ อย่างปกติ
คุณพุฒิ พ งศ์ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในการขยายสนามบินนัน้ ขยายเฉพาะในส่วนของพื น้ ที่รับรอง
ผู้โดยสาร ไม่ได้ ทาการก่อสร้ างบริ เวณทางวิ่งหรื อทางขับแต่อย่างใด จึงไม่กระทบในเรื่ องของความปลอดภัยและ
การขึ ้นลงของเครื่ องบิน
ในส่วนของเรื่ องค่าเงิน บริ ษัทฯ มีการติดตามตลอดเวลา เนื่องจากเรื่ องของค่าเงินนัน้ ไม่เพียงแต่
กระทบกับรายได้ แต่ยงั กระทบไปถึงค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ ด้ วยเช่นกัน
คุณประดิษฐ์ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด
จึงสรุปว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ปี 2560 แล้ ว
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจ ารณาอนุ มั ติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คุณประดิษฐ์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญให้ คณ
ุ อนวัช เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ โดยคุณอนวัช เสนอ
ให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ ้นสุด ณ วันที่ ธันวาคม
โดยชีแ้ จงว่า งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของ บริ ษัทฯ ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ มีความเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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สรุปสาระสาคัญงบการเงิน ประจาปี 2560
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ย
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม (ล้ านบาท)
57,941.59
29,556.00
28,385.59
28,493.35
26,151.24
846.36
0.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
53,690.46
27,123.79
26,566.67
26,065.94
23,151.18
802.72
0.38

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยสรุป
งบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวม สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ แสดงสินทรัพ ย์รวม
57,942 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,347 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.9 หนี ้สินรวม 29,556 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,256 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.4 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 28,386 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 3,603 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 11.3
งบกาไรขาดทุนตามงบการเงินรวม ในปี 2560 ได้ แสดงรายได้ รวม 28,493 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 1,727
ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.5 และค่าใช้ จ่ายรวม 26,151 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,230 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 14.1 ในปี นี ้บริ ษัทฯ มีกาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้ จานวน 3,158 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
30และมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 472 ล้ านบาท ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 846
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับกาไรในปี ที่แล้ วมีผลแตกต่างกันประมาณ 991 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 53.9 คิดเป็ น
กาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.38 บาท
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดแยกเป็ นรายกิจกรรมดังนี ้
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 762 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 78.
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จานวน 2,690 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 .
- เงินสดสุทธิใช้ ในกิจกรรมการจัดหาเงิน จานวน 2,959 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.
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งบแสดงฐานะทางการเงิ น ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ได้ แ สดง
สินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 53,690 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.0 หนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 27,123 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ น้ 26,566 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10.8 รายได้ รวมทังสิ
้ ้น 26,066 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 5.8 ค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้น 23,151 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.2 กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เงิน
ได้ 2,914 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 30.6 ค่าใช้ จ่ายภาษี 304 ล้ านบาท กาไรสาหรับปี 802 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อ
หุ้น 0.38 บาท เงินสดสุทธิใช้ ในกิจกรรมการดาเนินงานทังสิ
้ ้น 138 ล้ านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน
ทังสิ
้ ้น 4,141 ล้ านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,599 ล้ านบาท
จากนันคุ
้ ณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ เู ข้ าประชุม
สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ คุณประดิษฐ์ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,735,135,213
850,323
359,900
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9510
0.0489
-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทังหมด
้
จานวน 1,736,345,436 เสียง
3) ในวาระนี ้ มีเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จานวน
1,735,985,536 เสียง
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกาไรและจ่ ายเงินปั นผล
คุณประดิษฐ์ ได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไร
สุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลและหลังหักสารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด
และตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กับการขยายธุรกิจและความ
ต้ องการใช้ เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ในแต่ ล ะปี หรื อ ขึ น้ อยู่ กั บ ความจ าเป็ นและความเหมาะสม อื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรโดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจาก
ผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 802,716,835 บาท ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุ มัติจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560 และ
จ่ายเงินปั นผลดังนี ้
 พิ จารณาอนุม ัติจ่ายเงิ นปั นผล ประจ าปี 2560 จากผลการดาเนิ นงานทัง้ ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท เป็ นจ านวนเงิน 630,000,000 บาท โดยเป็ นเงินปั นผลจากกาไรส่วนที่ ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
(Non-BOI) ทัง้ จานวนโดยบริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลประจาปี 2560 (Record Date) ใน
วันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561
 ในส่วนของการจัดสรรทุน ส ารองตามกฎหมายนัน้ เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ ได้ จ ัดสรรทุน ส ารองตาม
กฎหมายเป็ นจานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 210,000,000 บาท ครบถ้ วนแล้ วบริ ษัทฯจึงมิต้องจัดสรร
เงินกาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายอีก
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าบริษัทฯ ได้ จา่ ยเงินปั นผลทังหมดคิ
้
ดเป็ นอัตราร้ อยละ 78 ของกาไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหลังหั กเงินสารองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่ง
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั นผลที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ จ่ า ยในอัต ราไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 50 โดยอาจมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงได้ ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย ต่างๆ เช่น การขยายธุ รกิ จ ความต้ อ งการใช้ เงิน ทุน ความจ าเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความเหมาะสมต่อไป
คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั น ผลซึ่งมติในวาระนี ้
จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,736,263,813
22,523
59,100
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9987
0.0012
-

) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทังหมด
้
จานวน 1,736,345,436 เสียง
) ในวาระนี ้ มีเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จานวน
1,736,286,336 เสียง

วาระที่ 4.3 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
คุณประดิษฐ์ ได้ เรี ยนชี ้แจงว่าเนื่องจากพลเอก วิชิต ยาทิพย์ ซึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการที่ต้องออกตามวาระด้ วย จึงกล่าวเรี ยนเชิญคุณศรี ภพ สารสาส ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ (“คุณศรีภพ”) เป็ นผู้ให้ ข้อมูลในวาระนี ้
โดยคุณศรี ภ พ ได้ เรี ยนชี ้แจงในที่ประชุมว่า ตามพระราชบั ญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริษั ทฯ ข้ อ 14 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
มีกรรมการที่ครบกาหนดต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายปราเสริฐ
พลเอก วิชิต
นางนฤมล
นายสมบูรณ์

ปราสาททองโอสถ
ยาทิพย์
น้ อยอ่า
กิตญ
ิ าณทรัพย์

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ

ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ
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โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้ านคุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ดา่ งพร้ อยและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็ นอิสระรวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลที่ เห็นว่ามี คุณ สมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผ้ ใู ดเสนอรายชื่อเข้ ามา
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วมี ความเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มี ความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งทังหมดกลั
้
บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายปราเสริฐ
พลเอก วิชิต
นางนฤมล
นายสมบูรณ์

ปราสาททองโอสถ
ยาทิพย์
น้ อยอ่า
กิตญ
ิ าณทรัพย์

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของบุคคลที่เสนอให้ เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3 โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ มีคุณ สมบัติเป็ นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเป็ นผู้ที่ไม่เคยเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้ ให้ บริ การทางวิชาชีพ หรื อมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญกับบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
) และให้ กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังในวาระนี
้
้ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิในวาระที่
4.4 ซึง่ จะได้ เสนอในวาระต่อไปในการประชุมคราวนี ้
คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ครบวาระทังหมด
้
กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ในวาระนี ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดย
ขอให้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยเจ้ าหน้ าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจาก
ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสี ยง สาหรับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแต่ละท่ านก่อน และเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
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ด้ วยหรื องดออกเสียงแล้ ว ซึ่งมติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ท่ านแรก นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,734,407,995
1,888,641
48,800
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.8912
0.1087
-

ท่ านที่สอง พลเอก วิชิต ยาทิพย์
มติท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติอนุมัติเลื อกตัง้ พลเอก วิชิ ต ยาทิ พ ย์ กลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,732,685,188
3,611,448
48,800
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.7920
0.2079
-

ท่ านที่สาม นางนฤมล น้ อยอ่า
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ นางนฤมล น้ อยอ่า กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,732,682,388
3,611,448
51,600
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.7920
0.2079
-

ท่ านที่ส่ ี นายสมบูรณ์ กิตญ
ิ าณทรั พย์
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายสมบูรณ์ กิติญ าณทรัพย์ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,736,221,536
70,100
53,800
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9959
0.0040
-

วาระที่ 4.4 พิจารณากาหนดจานวนค่ าตอบแทนและบาเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ
คุณประดิษฐ์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญคุณศรี ภพ ชี ้แจงที่ประชุมในวาระนี ้ โดยคุณศรี ภพ ชี ้แจงที่ประชุม
ว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
พิจ ารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอี ยดถึงความเหมาะสมประการต่างๆและพิจ ารณาจาก
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ และกาไรของบริษัทฯ โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ
ของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจานวนกรรมการของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั เห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นพิ จ ารณากาหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็ จ กรรมการในอัตราเดิม เช่นเดี ยวกับ ปี ที่ ผ่ านมา มี
รายละเอียดดังนี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
ประธาน 120,000 บาท ต่อครัง้ กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครัง้
บาเหน็จกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยอนุมตั ิไว้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.15 ของรายได้ รวมจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยในครัง้ นี ้ขอเสนอวงเงินค่าบาเหน็จกรรมการรวม 25 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ
. ค่ าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ
60,000 บาท/ต่อเดือน
. ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
60,000 บาท/ต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
40,000 บาท/ต่อครัง้
. ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
- ประธาน
45,000 บาท/ต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
30,000 บาท/ต่อครัง้
. ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ประธาน
45,000 บาท/ต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
30,000 บาท/ต่อครัง้

คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคาถามและข้ อคิดเห็น โดย
สรุป ดังนี ้
คาถาม คุณปั ญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอให้ พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ลงตามสัดส่วน
ของกาไร และไม่เห็นด้ วยกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ เท่ากับปี 2560 เนื่องจากกาไรในปี 2560
ลดลง และเสนอให้ พิจารณาจัดทาโปรโมชัน่ สาหรับเส้ นทางที่มีจานวนที่นงั่ ว่างในแต่ละเที่ยวบิน
คาตอบ คุณประดิษฐ์ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ และรับข้ อเสนอแนะนันไว้
้ พิจารณาต่อไป
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จากนัน้ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่ม เติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
กาหนดจานวนค่าตอบแทนและบาเหน็จคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามที่นาเสนอ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารก าหนดจ านวนค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,732,651,465
3,658,971
35,000
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
99.7872
0.2107
0.0020
-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทังหมด
้
จานวน 1,736,345,436 เสียงผู้ถือหุ้น
วาระที่ 4.5 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
คุณประดิษฐ์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญให้ คณ
ุ ศรี ภพ เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้ โดย คุณศรี ภพได้
เรี ยนชี ้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี
2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
 คุณโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรื อ
 คุณรุ้ งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรื อ
 คุณพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรื อ
 คุณรสพร
เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรื อ
 คุณสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
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จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“EY”) เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 โดยให้ คนหนึง่ คนใดเป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีจาก EY
นัน้ มีความเป็ นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา และไม่
มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ บริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใดและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 5,100,000 บาท
คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยในที่ประชุมไม่มีข้อสอบ
ถามและเสนอความคิดเห็น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับ
ปี 2561 ตามที่นาเสนอ โดยมติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ี ป ระชุ ม ที่ ประชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดค่าสอบบัญ ชี
สาหรับปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,732,043,165
4,271,071
31,200
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.7540
0.2459
-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทังหมด
้
จานวน 1,736,345,436 เสียง
3) ในวาระนี ้มีเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จานวน
1,735,314,236 เสียงของผู้ถือหุ้น
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วาระที่ 4.6 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ
คุณประดิษฐ์ ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า เนื่องจากมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
(และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการ
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ผลจากการแก้ ไขกฎหมายที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ข้อบังคับของ
บริ ษัทฯ ปั จจุบนั ข้ อที่ 26 ซึ่งกาหนดตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายที่มีการแก้ ไขดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ได้ มีการแก้ ไขนันๆ
้ จึงเห็นควรให้ เสนอเรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
ที่ 26 โดยขอแก้ ไขวรรคที่ 2 และเพิ่มเติมวรรคที่ 3 และ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่ ได้ มีการแก้ ไข ต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
จากเดิม “ข้ อ 26. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม สามัญ ประจ าปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว
ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน
ซึ่งมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วยในกรณี นีใ้ ห้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
ขอแก้ ไขวรรคที่ 2 เป็ น “การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุม
วิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน
ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ง้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนีค้ ณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
ขอเพิ่มเติม วรรคที่ 3 ดังนี ้ “ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก
ประชุม เองก็ ได้ ภ ายใน 45 วันนับแต่วัน ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ใ้ ห้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร”
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ขอเพิ่มเติม วรรคที่ 4 ดังนี ้ “ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ
29. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุ มในครัง้ นันให้
้ แก่
บริษัทฯ
คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ เู ข้ าประชุมสอบถาม
และให้ ข้อเสนอแนะใดๆ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามที่นาเสนอ โดยมติใน
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ดังต่อไปนี ้

มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,736,229,813
28,323
87,300
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
99.9933
0.0016
0.0050
-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทังหมด
้
จานวน 1,736,345,436 เสียงผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
จากนัน้ คุณประดิษฐ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคาถามและ
ข้ อคิดเห็น โดยสรุป ดังนี ้
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คาถาม คุณลักษณา นาคประเสริ ฐ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอความคิดเห็นเรื่ องการจ่ายเงินโบนัสสาหรับพนักงาน
โดยมีความยินดีหากบริ ษัทฯ จะต้ องจ่ายเงินโบนัสแก่พ นักงาน แต่ให้ พิจารณาในส่วนของการจ่ายเงินโบนัส
ให้ กับกรรมการว่าสมควรหรื อไม่ และจากรายงานประจาปี หน้ า 124 เรื่ องของสวัสดิการบัตรโดยสารกรรมการ
บริ ษัทฯ จึงขอเสนอเพื่ อพิจ ารณาให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมี สิทธิ พิเศษในการซือ้ บัตรโดยสาร โดยอาจเป็ นสิ ทธิ ใน
เส้ นทางที่มีจานวนที่นงั่ เหลื อ เพื่อเป็ นการเพิ่มจานวนที่นั่งและเพิ่มรายได้ อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี ้ได้ กล่าว
ชมเชยรายงานประจาปี 2560 และเสนอแนะเรื่ องของสื่อการนาเสนอ ในส่วนของเนื ้อหาที่เป็ นสาระสาคัญ เสนอ
ให้ พิจารณาจัดทาเป็ นเอกสารแนบแสดงรายละเอียดที่เป็ นสาระสาคัญในโอกาสถัดไป จากนันได้
้ ถามคาถาม
ดังนี ้
1. ค่าใช้ จา่ ยที่สงู ขึ ้น ของปี 256 นัน้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากการบริหารงานที่มากเกินไปหรื อไม่
คาตอบ คุณพุฒิพงศ์ แจ้ งว่า ในส่วนของค่าใช้ จ่ายการบริ หาร จะควบคุมให้ อยู่ในกรอบงบประมาณ อย่างไร
ก็ตามค่าใช้ จ่ายบางรายการที่เกิ ดขึน้ นัน้ ไม่อาจคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ า โดยบริ ษั ทฯ มี แผนการเพิ่ม รายได้ ขึน้
เพื่อให้ สามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ ้น
ในส่วนของเรื่ องสิทธิการซื ้อบัตรโดยสารสาหรับผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินโบนัสให้ กับกรรมการ สื่อ
การนาเสนอบริษัทฯ ขอรับไว้ พิจารณาและแก้ ไขในโอกาสถัดไป
คาถาม คุณวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น
1. จากแผนการดาเนินการรับเครื่ องบิน 4 ลา และโครงการสร้ างโรงซ่อมสนามบินที่สโุ ขทัย จึงอยากทราบ
ว่าค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ หรื อต่อหน่วยจะเริ่มลดลงในช่วงปี ใด
2. ให้ อธิบายเรื่ องร้ านค้ าปลอดภาษี เพิ่มเติมว่าเป็ นลักษณะใด และในอนาคตมีแผนการดาเนินการอื่นๆ
หรื อไม่ เช่นการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรื อจัดทาธุรกิจด้ านการบริ การการท่องเที่ยว เพื่อ
เป็ นโอกาสในการทากาไรได้ ในอนาคต
3. เรื่ องสัมปทาน จากเดิม 20 ปี ปั จจุบนั คงเหลืออีกกี่ปี ต้ องจ่ายเงินในอนาคตเมื่อไร และต้ องจ่ายอีกนาน
แค่ไหน มีการเตรี ยมการล่วงหน้ าหรื อไม่อย่างไร
4. เงิน IPO ที่ยงั ไม่ลงทุน ในเรื่ องของการพัฒนาสนามบิน ยังไม่มีกาหนดการดาเนินการที่ ชดั เจน สามารถ
นาเงินบางส่วนนัน้ ไปดาเนินการหาประโยชน์ในการลงทุนเรื่ องอื่นๆ ได้ ก่อนหรื อไม่
คาตอบ คุณอนวัช ได้ ชีแ้ จงว่า ในส่วนของเรื่ องผลกระทบด้ านค่าใช้ จ่ายนา้ มันเชือ้ พลิงที่ ต้องจ่ายเพิ่ม ขึน้
ประมาณ 1,200 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ นผลกระทบโดยตรง โดยในจ านวนนัน้ เป็ นส่ ว นของค่า ภาษี ส รรพสามิ ต
ประมาณ 600 ล้ านบาท สาหรับค่าใช้ จ่ายเรื่ องการซ่อมบารุ งอากาศยาน มีการเพิ่มขึ ้น 1,000-1,400 ล้ านบาท
และคาดการณ์ ว่า ค่าใช้ จ่ายนี จ้ ะยังคงอยู่ในครึ่ งปี แรกของปี 2561 แต่จะลดลงในครึ่ งปี หลัง ทัง้ นี ใ้ นปี 2561
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คาดการณ์ ว่าจะทยอยลดลงสู่ภาวะปกติ ในส่วนของค่าใช้ จ่ายอื่นๆนัน้ อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับปี ก่อน ทังนี
้ ้
ปั ญหาของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีเพียงแต่เรื่ องของค่าใช้ จ่ายเท่านัน้ แต่มาจากรายได้ ที่ลดลงจากการที่ไม่สามารถขาย
บัตรโดยสารได้ ตามที่คาดหวังไว้
ในส่วนของการใช้ เงินลงทุนจาก IPO ซึ่งเป็ นสัญญาที่ทางบริ ษัทฯ มีต่อผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุนไว้ ว่า
บริ ษัทฯ ต้ องใช้ เงินตามวัตถุประสงค์ ทังนี
้ ้ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แนะนาในเรื่ องของการนาไปลงทุนหรื อดาเนินการใน
เรื่ องอื่นๆก่อนนัน้ ทางฝ่ ายจัดการขอรับไว้ ไปพิจารณาในโอกาสต่อไป
ในส่วนของเรื่ องร้ านค้ าปลอดภาษี บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซื ้อกิจการเมื่อต้ นเดือนเมษายน 2561 ซึ่ง
ธุรกิจนี ้จะช่วยสร้ างรายได้ เสริมได้ ในอนาคต
คุณ พุ ฒิ พ งศ์ ได้ ชี แ้ จงเรื่ อ งของสัม ปทานว่า มี อ ายุ 20 ปี เริ่ ม ต้ น ในปี 2549 สิ น้ สุด ปี 2569 ซึ่ ง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ติดตามข่าวจากภาครัฐอยู่เนืองๆ บริ ษัทฯ จะพยายามที่จะให้ ได้ สิทธิในสัมปทานนีต้ ่อไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคืบหน้ าอย่างไร จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป
คาถาม คุณก้ อนทอง ผู้ถือหุ้น
1. สัญ ญาที่ ท างบริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การร่ ว มกับ สโมสร Borussia Dortmund มี อ ายุกี่ ปี และใช้ เงิ น ในการ
ประชาสัมพันธ์เท่าไร
คาตอบ คุณ พุฒิ พ งศ์ แจ้ งว่า ตามที่ บ ริ ษั ทฯ มี ความร่ วมมื อกับสโมสร Borussia Dortmund นัน้ เป็ นการท า
การตลาดแบบ Co-Promotion โดยบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่ า สโมสรฯ มีฐานลูกค้ าหรื อแฟนบอลค่อนข้ างมาก จึงมี
ความคิดเห็นว่าน่าจะสามารถประชาสัมพันธ์สายการบินของบริ ษัทฯ ไปยังกลุ่มดังกล่าว สาหรับค่าใช้ จ่ายด้ าน
การดาเนินการโดยรวมประมาณ 10 ล้ านบาท โดยมีอายุสญ
ั ญา 2 ปี
คาถาม คุณปั ญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอความคิดเห็นว่า ให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเรื่ องการทาการตลาด ใน
ส่วนของเส้ นทางบิน ที่มีที่นงั่ ว่างและเพิ่มพันธมิตรด้ านการทาการตลาดให้ มากขึ ้น เช่นจากเดิมบริ ษัทฯ เคยทา
การตลาดร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์เครื อข่าย AIS ในเรื่ องของการเข้ าใช้ ห้องรับรอง ปรับปรุงการบริ การและการ
จัดการกับจุดเช็คอินผู้โดยสารแต่ละประเภทในกรณีที่ผ้ โู ดยสารมีจานวนมาก เพิ่มเติมและปรับปรุงช่องทางการ
จาหน่ายตัว๋ ของบริ ษัทฯ ที่ อยู่ในต่างจังหวัดให้ สะดวกมากยิ่งขึน้ ปรับปรุ งหนังสือฟ้ าไทยบนอากาศยานให้ มี
ความน่าสนใจมากขึน้ เพิ่ ม ช่อ งทางในการท าการตลาดร่ วมกับสถานี โทรทัศ น์ ช่อ ง PPTV หรื อโรงพยาบาล
กรุ งเทพ หรื อบริ ษั ททัวร์ เพื่ อส่งเสริ ม การขายให้ มากขึน้ และเรื่ องของแผนการดาเนินการร้ านค้ าปลอดภาษี
แนะนาให้ ทาการวิจยั ตลาดก่อนว่านักท่องเที่ยวมีความต้ องการสินค้ าประเภทใด
คาตอบ คุณพุฒิพงศ์ ได้ ชี ้แจงว่าในส่วนของการให้ ธุรกิจอื่นช่วยทาการตลาดหรื อส่งเสริ มการขายนัน้ บริษัทฯ ได้
ดาเนินการแล้ ว โดยจะนาข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไปพิจ ารณาปรับปรุ งในโอกาสต่อไป ในส่วนของร้ านค้ า
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ปลอดภาษี บริ ษั ท ฯ ได้ ท าการศึก ษาแล้ วว่า บริ ษั ท เดิม ที่ บ ริ ห ารนัน้ บริ ห ารงานได้ ก าไรมาโดยตลอด จึง มี
ความเห็นว่าธุรกิจนี จ้ ะสามารถเสริ มให้ บริ ษัท ฯ มี รายได้ เพิ่มขึน้ อี กช่องทางหนึ่ง ในส่วนของความร่ วมมื อกับ
บริ ษัททัวร์ นนั ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ วเช่นกัน ทังนี
้ ไ้ ด้ กล่าวขอบคุณที่ผ้ ูถือหุ้นที่ได้ สะท้ อนปั ญหาและเสนอ
แนวทางต่างๆแก่กับบริ ษัท ฯ โดยขอรับข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะทัง้ หมดไปพัฒนาและปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นใน
โอกาสต่อไป
คุณปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธาน
คณะผู้บริหาร (“คุณปราเสริฐ”) ได้ กล่าวเสริมว่า ในปี 2560 นี ้ กาไรของบริ ษัทฯ ลดลงมาจากการขายตัว๋ ไปแล้ ว
ล่วงหน้ า แต่บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายภาษี สรรพามิตที่มีการปรับอัตราขึ ้น ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องขายตัว๋ ไปในราคาที่ได้ ตกลง
ไปแล้ ว ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาได้ ในส่วนของการดาเนินการร่ วมกันกับธุรกิจอื่นซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการภายใต้ กฏระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่คาดว่าในปี
2561 จะสามารถแก้ ไขปั ญหาและทาให้ ผลประกอบการดีขึ ้น
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณประดิษฐ์ ได้ แจ้ งในที่ประชุมว่า ตาม
กฎหมายนันไม่
้ ได้ กาหนดว่าบริษัทฯ จะต้ องมีวาระรับรองรายงานการประชุม ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ต่อๆ ไป ทางบริษัทฯ จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมอีก แต่บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแจ้
้ งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับ
จากวันประชุม และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถจัดส่งข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุม
มายังบริษัทฯ หลังจากนัน้ คุณประดิษฐ์ ได้ กล่าวเชิญพลอากาศเอกเกษตร กล่าวปิ ดการประชุม
พลอากาศเอกเกษตร ได้ กล่าวในที่ประชุมว่า ในการดาเนินการของสายการบินของบริ ษัทฯ คงไม่
สามารถนาผลการดาเนินงานหรื อการบริ การ มาเปรี ยบเทียบกับสายการบินต้ นทุนต่า เนื่องจากสายการบินของ
บริ ษัทฯ เป็ นสายการบินที่มีมาตรฐานการบริ การเช่นเดียวกับสายการบินที่ให้ บริ การเต็มรู ปแบบ ทัง้ นีใ้ นการ
พิจารณาแผนงานของบริ ษัทฯ จะต้ องผ่านขันตอน
้
3 ระดับ คือ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบในการ
น าเสนอแผนงานในรายละเอี ย ด จากนัน้ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ห าร โดย
คณะกรรมการบริ หารทาการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว จึงนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณา
ซึง่ กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ไม่มีผลประโยชน์สว่ นบุคคลแต่
อย่างใด พลอากาศเอกเกษตร ได้ กล่าวเสริ มว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสิ่งใดที่เป็ นประโยชน์ จาก
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอรับไปปรับปรุงแก้ ไขในส่วนที่ทางบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการได้ และขอปิ ด
การประชุม ณ บัดนี ้
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