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กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการ 
2) คณุปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะ

ผู้บริหาร 

3) พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

4) คณุศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

5) คณุสมบรูณ์ กิตญิาณทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6) คณุพฒุิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ / กรรมการบริหาร 

7) คณุสหรัตน์ เพ็ญกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8) คณุอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9) คณุนฤมล น้อยอ ่า กรรมการ 

10) คณุอนวชั ลีละวฒัน์วฒันา กรรมการ/กรรมการบริหาร 

11) คณุประดษิฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

ทัง้นีค้ณุประดษิฐ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในวนันี ้มีกรรมการ  ท่าน คือ พลต ารวจโท วิสน ุปราสาท
ทองโอสถ ขอลาประชมุ เน่ืองจากตดิภารกิจราชการเร่งดว่น 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1) คณุตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานกุารบริษัท 

2) คณุวีรวรรณ บญุสม ผู้อ านวยการสว่นบญัชีทัว่ไป 

3) คณุกษมา ทศันศรี ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางบิน 

4) ศ.พิเศษ เรวตั ฉ ่าเฉลิม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้สอบบัญชี 

1) คณุรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2) คณุปัญญาพร ไวทยางกรู บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3) คณุอิสสรา เพชรเหมือน บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
คณุวีรนชุ ธรรมาวรานเุคราะห์                   บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ 2561 แตไ่ม่มีผู้ ใดเสนอเข้ามาและเพ่ือให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในสว่น
ของวิธีการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม คณุประดิษฐ์ จึงกล่าวเรียนเชิญให้คณุตรีศรัณย์ เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีการ
ปฏิบตัใินการลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง รวมทัง้การซกัถามและแสดงความเห็น 

คณุตรีศรัณย์ ได้กล่าวสวสัดีผู้ ถือหุ้น จากนัน้ได้ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัผลการ
ลงคะแนนเสียงรวมทัง้การซกัถามและแสดงความเห็น ดงันี ้

การลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้ 

นบัหนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับเม่ือลงทะเบียน  
2. เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาในแตล่ะวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะ 

วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ด าเนินการเก็บบัตร
ลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนับ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าในส่วนท่ีไม่
ต้องการและลงลายมือช่ือก ากบั  

3. การนบัคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเฉพาะวาระเพ่ือพิจารณาและวาระรับรองรายงานการประชมุ  
และการนบัคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 
และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีผู้้ ท่ีไมส่ง่บตัรคะแนนเสียงในวาระใด ถือวา่เป็นผู้ ท่ีมีมติ
เห็นด้วยในวาระนัน้ 

4. กรณีการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก  

ตามวาระ เพ่ือให้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีดี บริษัทฯ จะ
เสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียง
ของการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะท่าน ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้
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กรรมการแตล่ะทา่นก่อน และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือทัง้หมด หลงัจากท่ีมี
การลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทา่นสดุท้าย 

5. ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนว่า ในกรณีปกติ ให้ถือ 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสียง และ
ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์กลบัก่อนการประชมุเสร็จสิน้หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้น 

สามารถใช้สิทธิได้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้มีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ จ ากดั โดยท่ีปรึกษา 

กฎหมาย คือ คณุคณูณิชา ศรีมนเทียร เป็นพยานในการนบัคะแนน 

การซักถามและแสดงความเหน็ 

1. ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระ ผู้ด าเนินการประชมุโดยคณุประดษิฐ์ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม 

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการเสนอ
ความคดิเห็นหรือมีข้อซกัค าถาม ให้ยกมือขึน้และเดนิมาท่ีไมโครโฟนด้านหน้าเวที 

2. เม่ือประธานโดยผู้ด าเนินการประชมุอนญุาตแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งช่ือและนามสกลุให้ 

ท่ีประชมุทราบ และในกรณีผู้ รับมอบฉันทะ ให้แจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะให้ท่ีประชมุทราบด้วย ก่อนท า
การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้สรุปข้อคิดเห็น หรือค าถามและค าตอบ บนัทึกใน
รายงานการประชมุของบริษัทฯ ตอ่ไป 

3. หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือต้องการแสดงความคดิเห็นท่ีนอกเหนือหรือไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงั 

พิจารณาอยู ่ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ชว่งท้ายของการประชมุ เพ่ือ
บริหาร การประชุมให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนดและขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้ นให้ ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กัน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน
ได้ใช้สิทธิในการซกัถามข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอยา่งทัว่ถึง   

จากนัน้คุณตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญคุณประดิษฐ์ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามล าดบั 
โดยคณุประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับค าชีแ้จงท่ีทางคณุตรีศรัณย์   ได้ชีแ้จงไป โดยในท่ี
ประชมุ ไมมี่ค าถามหรือข้อสงสยั ดงันัน้คณุประดษิฐ์ จงึได้ด าเนินการประชมุตอ่ไป ดงันี  ้

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

พลอากาศเอกเกษตร ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 2 เร่ือง คือ  
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 เร่ืองท่ี 1. บริษัทฯ เป็นสายการบินแรกท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศใหม่ตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) จากส านักงานการบินพลเรือน
แหง่ประเทศไทย (กพท.) เป็นสายการบนิแรกของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  

 เร่ืองท่ี 2. บริษัทฯ ได้รับรางวลัสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเย่ียมของโลกและรางวลัสายการบิน
แห่งภูมิภาคยอดเย่ียมของเอเชียจากการประกาศผลรางวลั สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจ าปี 2560 
ซึง่บริษัทฯ ได้รับรางวลัดงักลา่วเป็นปีท่ี 3 ตดิตอ่กนั 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 

คุณประดิษฐ์ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุท่ีจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

คณุประดษิฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึง่ไมมี่ผู้ เข้าประชมุสอบถามและ 

ให้ข้อเสนอแนะ คุณประดิษฐ์ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 ดงักล่าวข้างต้น ซึ่งมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,736,058,212 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 323 0.0000 

งดออกเสียง 29,000 - 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี  ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดจ านวน 
1,736,087,535 เสียง 
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 3) ในวาระนี ้มีเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 1,736,058,535 
เสียง 

วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

คณุประดิษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญคณุพฒุิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (“คุณพุฒิ
พงศ์”) เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คณุพฒุิพงศ์ กลา่วรายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

- ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภาคทั่วโลก ปี 2560 ปริมาณการขนส่งผู้ โดยสาร (RPK) เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 7.6 และปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร (ASK) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.3 

- ภาพรวมปริมาณนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 
2558 เป็นต้นมา ซึ่งภาพรวมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับ
นักท่องเท่ียวของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2558 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21 
นกัท่องเท่ียวของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 ในปี 2559 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 

นกัท่องเท่ียวของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในปี 2560 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 

นกัท่องเท่ียวของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 และในปี 2561 คาดการณ์ว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย 
จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และนกัทอ่งเท่ียวของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 

- จ านวนผู้ โดยสาร ของบริษัทฯ ปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 5 ปริมาณการขนสง่ผู้ โดยสาร (RPK) 
ปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 9 รายได้ผู้ โดยสาร ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1 0จ านวนท่ีนั่ง ปี 
2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 6 ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร (ASK) ปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 
10 รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 7 และอัตราส่วนการขนส่งผู้ โดยสาร (Load 

Factor) ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.7  และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ โดยสารต่อหน่วย (Yield) ปี 2560 

ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9  
- ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 54 

เส้นทางบินใหม่ : บริษัทฯ ได้เปิดเส้นทางบินใหม่ในเส้นทางต่างประเทศ  จากกรุงเทพ ไปยงัเกาะ     ฟูโกว๊ก 

จ านวน 4 เท่ียวบนิตอ่สปัดาห์ ซึ่งเกาะฟูโกว๊กเป็นเมืองทอ่งเท่ียวของเวียดนามตอนใต้ ตัง้อยูใ่นทะเลอา่วไทยและ
ยงัเปิดเส้นทางบินเพ่ือเจาะตลาดชาวจีนเพิ่มอีกคือ เส้นทางเกาะสมยุ ไปยงัเมืองกวางโจว จ านวน 7 เท่ียวบินตอ่
สปัดาห์ และเส้นทางจากเกาะสมยุ ไปยงั เมืองฉงชิ่ง จ านวน 3 เท่ียวบนิตอ่สปัดาห์  
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การเพิ่มความถี่ เที่ยวบิน : บริษัทฯ มีการเพิ่มความถ่ีเท่ียวบินบนเส้นทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศใน
หลายเส้นทางเชน่ 

 เส้นทางระหวา่งกรุงเทพ – ดานงั โดยเพิ่มจาก 4 เท่ียวบนิ เป็น 7 เท่ียวบนิตอ่สปัดาห์ 

 เส้นทางระหวา่งเชียงใหม ่– มณัฑาเลย์ โดยเพิ่มจาก 4 เท่ียวบนิ เป็น 7 เท่ียวบนิตอ่สปัดาห์ 

 เส้นทางระหวา่งเชียงใหม ่– แมฮ่อ่งสอน โดยเพิ่มจาก 10 เท่ียวบนิ เป็น 14 เท่ียวบนิตอ่สปัดาห์ 

ยกเลิกเส้นทางบิน : กรุงเทพ – ธากา  (ประเทศบงัคลาเทศ) 

ฝูงบิน : บริษัทฯ มีจ านวนเคร่ืองบนิ ณ สิน้ปี 2560 รวม 38 ล า ประกอบด้วย 

 แอร์บสั 319 จ านวน 14 ล า 

 แอร์บสั 320 จ านวน 9 ล า 

 เอทีอาร์ 72-600 จ านวน 9 ล า 

 เอทีอาร์ 72-500 จ านวน 6 ล า 

บริษัทฯ มีแผนรับมอบเคร่ืองบิน เอทีอาร์ 72-600 เพิ่มในปี 2561 จ านวน 4 ล า โดยจะด าเนินการตัง้แต่
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ของปี 2562  

จุดการบินหลัก (Hub) มีทัง้หมด 4 จดุ คือ กรุงเทพ สมยุ เชียงใหม ่และภเูก็ต  
ความร่วมมือจากสายการบินพันธมิตร 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสายการบินท่ีเข้าท าความตกลงเท่ียวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวม 
23 สายการบนิ เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 3 สายการบนิ ได้แก่ 

 สายการบนิเซียะเหมินแอร์ไลน์ 

 สายการบนิฮอ่งกงแอร์ไลน์ 

 สายการบนิเวียดนามแอร์ไลน์ 

และในปี 2561 มีสายการบนิร่วมเพิ่มขึน้อีก 2 สายการบนิ คือ แอลอลัอิสราเอลแอร์ไลน์ และโอมานแอร์ 
ท าให้ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสายการบนิพนัธมิตร รวมทัง้สิน้ 25 สายการบนิ  
ธุรกิจสนามบิน 

สนามบนิสมยุ จ านวนเท่ียวบนิท่ีเข้าออกในปี 2560 เฉล่ีย 41 เท่ียวบนิ ตอ่วนั  

สนามบนิสโุขทยั จ านวนเท่ียวบนิท่ีเข้าออกในปี 2560  เฉล่ีย 3 เท่ียวบนิ ตอ่วนั 

สนามบนิตราด จ านวนเท่ียวบนิท่ีเข้าออกในปี 2560  เฉล่ีย 3 เท่ียวบนิ ตอ่วนั 
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โครงการที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

สนามบินสมุย บริษัทฯ มีแผนด าเนินการขยายพืน้ท่ีสนามบนิเพิ่มเติม ส าหรับรองรับผู้ โดยสารและเพิ่ม
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการ
ขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ส านกัวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (TIA)  

สนามบินสุโขทัย บริษัทฯ มีแผนด าเนินการสร้างศนูย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่งให้บริการทัง้อากาศยานของ
บริษัทฯ และให้บริการแก่สายการบินอ่ืนด้วย ทัง้นีอ้ยู่ในขัน้ตอนการออกแบบและจดัท าแบบ และคาดการณ์ว่า
จะสามารถเร่ิมด าเนินการก่อสร้างได้ในปี 2561 

โครงการสนามบินภายในประเทศและต่างประเทศ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากภาครัฐ 

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสนามบิน 

1. กิจการครัวการบนิ  
ครัวการบินกรุงเทพ BAC ในปี 2560 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 25 โดยจ านวนลูกค้าท่ีบริษัทฯ 

ให้บริการรวมทัง้สิน้ 24 สายการบิน จ านวนอาหารท่ีสามรถผลิตแก่ลกูค้ารวมทัง้สิน้ 10.2 ล้านมือ้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
1 จ านวนอาหารท่ีผลิตตอ่วนั 28,038 ท่ี เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และแผนการขยายธุรกิจของครัวการบินกรุงเทพ มีการ
ลงทนุสร้างเพิ่มเตมิท่ีสนามบนิภเูก็ต ซึง่ได้ด าเนินการและแล้วเสร็จไปเม่ือไตรมาสท่ี 3 ของ ปี 2560  

บริษัทฯ กูรเมท์ พรีโม่ จ ากัด คือบริษัทท่ีด าเนินการในเร่ืองการผลิตอาหารส่งให้กับ บริษัทครัวการบิน
หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสนใจ เชน่ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น โดยเร่ิมให้บริการแล้วในไตรมาส 4 ของปี 2560   

ทัง้นี ้กิจการครัวการบินมีแผนเปิดให้บริการเพิ่มเติม ท่ีสนามบินเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณ จ านวน 
360 ล้านบาท และคาดการณ์วา่จะสามารถเปิดบริการได้ในชว่งสิน้ปี 2561  

2. กิจการการบริการภาคพืน้ดนิ 

ด าเนินการโดย BFS Ground หรือบริษัท บริการภาคพืน้การบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ ากดั  ในปี 
2560 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 56 มีจ านวนลูกค้าทัง้สิน้ 74 สายการบิน และเท่ียวบินท่ีให้บริการมี
จ านวนทัง้สิน้ 68,356 เท่ียวบนิ เพิ่มขึน้ร้อยละ 8  

ด าเนินการโดยบริษัท ดบัพลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ ากัด  (WFSPG Cargo) โดยในปี 2560 มีส่วนแบ่งทาง
การตลาด ร้อยละ 49 มีจ านวนลูกค้าทัง้สิน้ 67 สายการบิน และน า้หนักของสินค้าท่ีให้บริการมีจ านวนทัง้สิน้ 
402,297 ตนั ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 

รายงานหลักในงบการเงนิรวมของบริษัท ปี 2560 เปรียบเทียบกับ 2559 

- สินทรัพย์รวม ลดลง ร้อยละ 3.9 

- หนีส้ิน้รวม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.4  
- สว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลง ร้อยละ 11.3 
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สว่นของงบก าไรขาดทนุรวม 

- รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.5  
- คา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.1  
- ผลก าไรก่อนหกัคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ลดลง ร้อยละ 30.3     

- คา่ใช้จา่ยทางภาษีจากการช าระภาษีเงินได้ ลดลง ร้อยละ 49.8  

- ก าไรสทุธิส าหรับปี ลดลง ร้อยละ 53.9 

- มีก าไรตอ่หุ้น ลดลง ร้อยละ 54.8 

สว่นของงบกระแสเงินสด 

- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทฯ ลดลง ร้อยละ 78.2 

- เงินสดสทุธิจาการกิจกรรมการลงทนุ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 498.4 

- เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.7 

การใช้เงนิจากการเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน 

- การขยายฝงูบนิและปรับเปล่ียนทดแทนฝงูบนิเดมิ คงเหลือ 1,355 ล้านบาท  
-  การจดัซือ้เคร่ืองยนต์และอะไหลอ่ปุกรณ์ส าหรับฝงูบิน คงเหลือ 77 ล้านบาท  
-  การก่อสร้างและพฒันาโรงซอ่มอากาศยานและอปุกรณ์ คงเหลือ 1,600 ล้านบาท 

-  การปรับปรุงสนามบนิสมยุ คงเหลือ 802 ล้านบาท  
-  การด าเนินการก่อสร้างและพฒันาสนามบนิ คงเหลือ 2,000 ล้านบาท  
-  เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทได้ด าเนินการใช้เงินส่วนนีท้ัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้เงินทุน
ทัง้หมดท่ีทางบริษัทได้รับจาก IPO ทัง้สิน้ 12,598 ล้าน บริษัทใช้ไป 6,764 ล้านบาท จึงยงัมีเงินคงเหลือทัง้สิน้
จ านวน  5,834 ล้านบาท  
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 

1. โครงการ Carbon footprint ทางบริษัทได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ท่ี  

โรงซอ่มอากาศยานสนามบนิดอนเมือง สนามบนิสโุขทยั และสนามบนิตราด 

2. โครงการสนบัสนนุทางด้านการศกึษา โดยบริษัทมุง่เน้นโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นและขาด 

แคลน เชน่ โครงการสืบสานงานศลิป์ รักษ์ถ่ินบ้านเกิด โครงการ English Club With Bangkok Airways 

3. โครงการแยกขยะได้ประโยชน์ เพ่ือสร้างจิตส านกึการทิง้ขยะ 

4. โครงการสมยุรักษ์น า้  
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รางวัลที่ได้รับ 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสายการบนิแหง่ภมูิภาคยอดเย่ียมของโลกและรางวลัสายการบนิแหง่ 

ภมูิภาคยอดเย่ียมของเอเชีย จากการประกาศผลรางวลั สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจ าปี 2017 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสายการบนิบธีูคท่ีให้บริการเตม็รูปแบบท่ีดีท่ีสดุของเอเชียแปซิฟิก  
จาก แอร์ทรานสปอร์ต อวอร์ด 2017 ซึ่งจัดขึน้โดยนิตยสารทรานสปอร์ตนิวส์ซึ่งเป็นนิตยสารชัน้น าเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการขนส่งในประเทศอังกฤษ ผู้ ชนะรางวัลนีไ้ด้รับคัดเลือกจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดย
คณะกรรมการรวมทัง้จากผลส ารวจความพึงพอใจของ สมาชิกในเว็ปไซต์ทรานสปอร์ตนิวส์และผู้ เช่ียวชาญใน
อตุสาหกรรมการขนสง่ ส าหรับแอร์ ทรานสปอร์ต อวอร์ด ในปีนีไ้ด้ถกูจดัขึน้เพ่ือเป็นเกียรตใิห้แก่บริษัทหรือบคุคล
ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีผลการด าเนินธุรกิจท่ีโดดเดน่ 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสดุยอดแบรนด์ท่องเท่ียวประจ าปี 2017 โดย สมาร์ท แทรเวล เอเชีย ได้แก่   
รางวลัท็อปเท็นสายการบินท่ีดี ท่ีสุดในโลกรางวลัท็อปไฟว์สายการบินท่ีมีการบริการบนเคร่ืองท่ีดีท่ีสุดในโลก 
และรางวัลท็อปเท็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก (สนามบินสมุย) จากสมาร์ททราเวลเอเชียซึ่งรางวัลจัดท าโดย 
SmartTravelAsia.com เว็บไซต์ และนิตยสารท่องเท่ียวออนไลน์ชัน้น าของเอเชียท่ีท าาการส ารวจความคิดเห็น
ของนกัทอ่งเท่ียวหลายล้านคนทัว่โลกในหมวดธุรกิจการทอ่งเท่ียวและบริการ 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสายการ บนิระดบัภมูิภาคยอดเย่ียมประจ าปี 2017 จากการประกาศ 

รางวลัทีทีจี ทราเวล อวอร์ดส์ ครัง้ท่ี 28 รางวัลทีทีจี ทราเวล อวอร์ดจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีเพ่ือเป็นเกียรติแก่
บคุคลและองค์กรในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวท่ีมีความ โดดเดน่ในประเภทตา่งๆของภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

แผนงานในปี 2561  

- บริษัทฯ มีแผนจะขยายเส้นทางบินไปยังกลุ่ม  CLMV และจีน เช่นเส้นทาง เชียงใหม่-ฮานอย ภูเก็ต-ย่างกุ้ ง 
สมยุ-ซีอาน สมยุ-ฉางซา เป็นต้น 

- เพิ่มความถ่ีของเท่ียวบนิในเส้นทางท่ีได้รับความนิยม เชน่ กรุงเทพ-เชียงใหม ่กรุงเทพ-สมยุ และ กรุงเทพ-ภเูก็ต 

- เพิ่มเครือขา่ยพนัธมิตรทางการบนิผา่นการท าข้อตกลงเท่ียวบนิร่วม หรือ Codeshare อีก 4-5 สายการบนิ  
- ในส่วนของฝูงบิน บริษัทฯ ได้รับมอบเคร่ืองบินเอทีอาร์ 72-600 จ านวน 2 ล า เคร่ืองบินแอร์บสั เอ 319 อีก 2 
ล า ภายในปี 2561 นี ้

- บริษัทฯ มีแผนเปล่ียนเคร่ืองบนิเอทีอาร์ เป็นรุ่นใหมท่ัง้หมด ในต้นปี 2562 

- ด้านแผนการตลาดของบริษัทฯ ได้วางแผนจดัท า package ให้กรุงเทพฯ เป็นจดุขาย โดยให้เป็นจดุเปล่ียนผ่าน 
เพ่ือไปตอ่ยงัประเทศเพ่ือนบ้านและเพื่อให้ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาทอ่งเท่ียวยงัประเทศไทย  
- กิจกรรมสง่เสริมการขายเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างและกระตุ้นการทอ่งเท่ียว 

- สง่เสริมการขายในเร่ือง boutique series หรือการจดัการว่ิงมาราธอนใน 5 เส้นทาง ตามเมืองตา่งๆ  



11 

 

- กิจกรรมทางด้านดนตรีในชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียว เพ่ือให้เกิดการเดนิทางมากขึน้ 

- สร้างแบรนด์ให้ไปสู่ระดับโลกร่วมกับสายการบินพันธมิตร  โดยการเซ็นสัญญาร่วมกับสโมสร Borussia 

Dortmund เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวชาวยโุรปเข้ามาทอ่งเท่ียวประเทศไทยมากย่ิงขึน้ 

- แผนพฒันาสนามบนิใหม ่2 แหง่  
- แผนขยายธุรกิจครัวการบนิท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ 
- บริษัทได้ซือ้กิจการ More Than Free (Duty Free) ซึ่งเป็นกิจการค้าขายสินค้าปลอดภาษี โดยวางแผนท าการ
ขายทัง้ในสนามบนิและบนอากาศยาน 

คณุประดษิฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเห็น ซึ่งมีผู้ เข้าประชมุสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดงันี ้

ค าถาม คณุวีระวฒัน์ จิระทรัพย์อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น  
1. จากรายจ่ายของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ก าไรลดลง ทัง้นีโ้ครงการท่ีวางแผนจะด าเนินการ ในปี 

2561 เช่นการรับมอบเคร่ืองบิน จ านวน 4 ล า หรือโครงการสร้างโรงซ่อมอากาศยานท่ีจงัหวดัสโุขทยั จึง
อยากทราบวา่คา่ใช้จา่ยตอ่รายได้หรือตอ่หนว่ยจะเร่ิมลดลงในชว่งปีใด 

2. การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO มีเหลือเป็นจ านวนมาก ทางบริษัทน าไปลงทนุหรือหาผลตอบแทน
อยา่งไร 

3. จากผลประกอบการท่ีขาดทนุ เงินปันผลท่ีน ามาจ่ายนัน้ เป็นการน าเงินท่ีได้จากการขายหุ้น BDMS มา
จา่ยหรือไมอ่ยา่งไร 

ค าตอบ คณุอนวชั ลีละวฒัน์วฒันา กรรมการ/กรรมการบริหาร (“คุณอนวัช”) ได้ชีแ้จงว่า ในส่วนของเงิน
จากการเสนอขายหุ้น IPO ท่ีได้มาทัง้สิน้ ประมาณ 12,000 ล้านบาทนัน้ ยังคงเหลืออยู่เน่ืองจากบริษัทฯ ต้อง
ระมัดระวังเร่ืองของการใช้เงิน และทางคณะกรรมการบริษัทฯ ค านึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ท าให้การ
ด าเนินการหรือกระท าการใดๆ เชน่การจดัหาอากาศยาน ทางบริษัทฯ จะด าเนินการเม่ือได้รับข้อเสนอท่ีดีท่ีสดุ  
 ในส่วนเร่ืองการรับมอบเคร่ืองบิน 4 ล านัน้ เป็นการเช่าด าเนินการ  2 ล า และอีก 2 ล าเป็นการเช่า
ทางการเงินหรือกู้ ยืมเงินจากธนาคารมาส่วนหนึ่งและจ่ายเงินไปส่วนหนึ่งและท าการผ่อนเป็นระยะเวลา 12 ปี  
ส าหรับผลตอบแทนของเงินสดจากการระดมทุน IPO ท่ีได้มานัน้ บริษัทฯได้ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้
ดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 1-2 ตอ่ปี  
 ในส่วนของผลประกอบการก าไรในภาพรวมของปี 2560 บริษัทฯ มีก าไร 846 ล้านบาท ตามงบ
การเงินรวม ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีก าไร 802 ล้านบาท โดยก าไรท่ีเกิดขึน้นี ้ส่วนหนึ่งมา
จากการขายหุ้น BDMS   
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ค าถาม คณุโรจนา จิระวรรธนะ ผู้ ถือหุ้น  
1. เส้นทางบนิใดท่ี Load factor ต ่า และบริษัทฯ มีแนวทางบริหารอยา่งไร  

2. จากราคาน า้มนัท่ีปรับขึน้ และทราบวา่บริษัทฯ ได้ท าการซือ้ล่วงหน้า เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) 

จงึขอสอบถามวา่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอยา่งไร 

3. ภาษีสรรพสามิตท่ีปรับเพิ่มขึน้ มีผลกระทบตอ่ก าไรอยา่งไรบ้าง 

4. คดีความท่ีสนามบนิสมยุ มีผลกระทบตอ่การประกอบการของหรือการขยายการลงทนุหรือไม่ 
ค าตอบ      คณุประดษิฐ์ได้ชีแ้จงในสว่นของค าถามเร่ืองของคดีความท่ีเกิดขึน้ท่ีสนามบินสมยุว่า ไม่มีผลกระทบ
ตอ่การประกอบธุรกิจแตอ่ยา่งใด  
 คณุพุฒิพงศ์ได้ชีแ้จงว่า ในเร่ืองของภาษีสรรพสามิตท่ีปรับตวัสูงขึน้ มีผลกระทบ ประมาณ 600 ล้าน
บาท แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขายบตัรโดยสารไปแล้วล่วงหน้า ท าให้ไม่สามารถปรับราคาบตัรโดยสารได้ทนั 
และจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้มาโดยตลอด ท าให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลาปรับตวั ทัง้นีค้าดการณ์วา่การบริหารงานและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึน้ในปี 2561 นี ้  

ในส่วนของเร่ืองการป้องกนัความเส่ียงน า้มนั ตามนโยบายของบริษัทฯ จะท าการซือ้น า้มนัล่วงหน้าเพ่ือ
บริหารความเส่ียงร้อยละ 50-70 ของปริมาณการใช้ ไม่เกินกว่า 1 ปี ซึ่งในปัจจุบนับริษัทฯ มีสดัส่วนการเข้าท า
รายการเฉล่ีย ร้อยละ 60-70 โดยบริษัทฯ ได้ท าการซือ้ลว่งหน้าไปถึงไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้

ในสว่นของเส้นทางท่ีมีผลขาดทนุ คือเส้นทางบินกรุงเทพ-ธากา บริษัทฯ ได้ยกเลิกการให้บริการเส้นทาง
นีแ้ล้ว นอกจากนีก้ารท่ีบริษัทฯ เปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่ จะต้องใช้เวลาในการท าให้อัตราบรรทุก
ผู้ โดยสาร ( Load Factor) ให้คอ่ยๆ เพิ่มขึน้ในอนาคต   
 ผลกระทบเร่ืองคา่ใช้จ่ายซ่อมบ ารุงหลกัคือ การซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์อากาศยาน โดยตัง้แตปี่ 2559 

ถึง 2560 มีเคร่ืองยนต์ท่ีต้องเข้าท าการซ่อมบ ารุงตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ แม้การซ่อมบ ารุงนี ้
จะมีคา่ใช้จ่ายสงู แต่บริษัทฯให้ความส าคญักับความปลอดภยัของผู้ โดยสาร  จึงต้องด าเนินการในเร่ืองนี ้ ทัง้นี ้
คา่ใช้จ่ายการซอ่มเคร่ืองยนต์จะเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาหนึง่เทา่นัน้ และจะสามารถใช้งานอากาศยาน
ได้อีกราว 7-8 ปี จงึจะท าการซอ่มบ ารุงเคร่ืองยนต์ในลกัษณะนีอี้กครัง้  

ค าถาม คุณลักษณา นาคประเสริฐ ผู้ ถือหุ้ น ได้กล่าวชมเชยเร่ืองส่ือการน าเสนอในปีนีแ้ละได้แนะน า
เพิ่มเตมิเร่ืองของสีตวัอกัษรท่ีไมช่ดัเจน จากนัน้ได้ถามค าถามดงันี ้

1. ในปี 2561 บริษัทฯ จา่ยโบนสัให้กบัพนกังานเป็นจ านวนเทา่ไร 

2. ขอรายละเอียดเร่ืองรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ หากราคาน า้มนัท่ีเพิ่มสงูขึน้คือตวัแปรหลกัท่ีส่งผลกระทบกับ
คา่ใช้จา่ย 
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3. ในเร่ืองของการกู้ ยืมเงินจากธนาคารส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเป็นคา่ใช้จ่ายในการรับเคร่ืองบิน เพิ่มเติม
จ านวน 2 ล านัน้ บริษัทฯ จะต้องจา่ยคืนธนาคารก่ีเปอร์เซนต์ กระทบตอ่รายได้หรือไม่  

ค าตอบ คณุอนวชัได้ชีแ้จงว่า เม่ือชว่งต้นปี 2559 ทางกรมสรรพสามิตได้ประกาศปรับพิกดัภาษีสรรพสามิต
น า้มนัอากาศยานส าหรับเท่ียวบินภายในประเทศ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 23 จากนัน้ได้ประกาศปรับ
อตัราขึน้อีกครัง้หนึ่งโดยเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณจากค านวณตามมลูค่าหรือปริมาณน า้มนั เป็นการค านวณ
เป็นบาทต่อลิตร อยู่ท่ีลิตรละ 4.73 บาท ทัง้นีย้ังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ท าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้ ลิตรละกว่า  5.00  บาท แตเ่น่ืองจากสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจสายการบิน ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ปรับราคาบตัรโดยสารให้สงูขึน้เพ่ือสะท้อนต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ได้ 

 ในส่วนของการจ่ายโบนสันัน้ ในปีท่ี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนสัแก่พนักงานในปีท่ีผ่านมาเท่ากับ
คา่จ้างพนกังานจ านวน  1 เดือน  

ค าถาม คณุอนนัต์ พนัธไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น 

1. เคร่ืองยนต์อากาศยานท่ีน าไปซ่อมบ ารุงนัน้ เป็นเคร่ืองยนต์เฉพาะของปี 2559 ถึงปี 2560 ใช่หรือไม ่
ในปีถดัไปคา่ใช้จา่ยซอ่มบ ารุงสว่นนีจ้ะยงัคงมีอีกหรือไม่ 

2. เร่ืองภาษีสรรพสามิตและเร่ืองน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีปรับเพิ่มขึน้ โดยมีผลกระทบทุกสายการบิน ทัง้นีมี้
แนวทางการบริหารงานท่ีแตกตา่งจากสายการบนิอ่ืนอยา่งไร 

3. เร่ืองเงินท่ีเหลือจาก IPO มีโครงการจะน าเงินสว่นนีไ้ปใช้ด าเนินการอยา่งอ่ืนหรือไม่ เชน่ ใช้คืนเงินกู้  
หรือซือ้หุ้นคืน เป็นต้น 

ค าตอบ คุณอนวัชได้ชีแ้จงว่า ในเร่ืองน า้มันเชือ้เพลิงท่ีปรับเพิ่มขึน้ของแต่ละสายการบินมีแนวทางการ
บริหารท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน แต่ทัง้นีจ้ากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
ต้นทุนน า้มันของบริษัทฯ ไม่ได้สูงกว่าต้นทุนน า้มนัของสายการบินอ่ืน  ผลกระทบอีกด้านคือ ภาวะการแข่งขนั
ระหว่างแหล่งท่องเท่ียวต่างๆในภูมิภาค ท าให้แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของบริษัทฯ  เช่น เส้นทางสมุยได้ รับ
ผลกระทบ จงึสง่ผลมายงัรายได้คา่โดยสารท่ีลดลง  
 ส าหรับเงินท่ีได้รับจาก IPO นัน้ บริษัทฯ มีโครงการพฒันาสนามบินเพิ่มเติม และซือ้ฝงูบินเพิ่มเติม
เพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึงการด าเนินการสร้างโรงซ่อมอากาศยาน โดยเช่ือว่าธุรกิจดงักล่าวจะส่งเสริมการท าก าไร
ในระยะยาวแก่บริษัทฯ  
 คณุพฒุิพงศ์ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ ในสว่นของการซอ่มเคร่ืองยนต์ หากท าการซ่อมแซมแล้วเส ร็จ 
เคร่ืองยนต์จะสามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชัว่โมง หรือประมาณ 7-8 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าหลงัจากการซ่อมใหญ่
ครัง้นีแ้ล้ว อาจจะมีการซอ่มบ ารุงอีกแตเ่ป็นการซ่อมท่ีมีคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่งูเชน่ปีท่ีผ่านมา   
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ค าถาม นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น ในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย 

1. บริษัทฯควรสง่เสริมการสมานฉนัท์ให้พนกังานเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั   
2. แผนการขยายสนามบนิจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตักิารบนิหรือไม ่

3. เงินสดเหลืออยู่แล้วไม่ได้น าออกมาใช้ จะส่งผลกระทบทางลบตอ่ดอกเบีย้หรืออาจจะไม่คุ้มกบัการ
ลงทนุหรือขยายท าธุรกิจในอนาคตหรือไม่ 

4. เร่ืองคา่เงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการประเมินสถานการณ์ในเร่ืองนีห้รือไม่ 
ค าตอบ คณุประดิษฐ์ได้ชีแ้จงเร่ืองของการขยายสนามบินว่า ไม่มีผลกระทบต่อการขึน้ลงของเคร่ืองบินแต่
อยา่งใด สามารถด าเนินการได้อยา่งปกต ิ 
 คุณพุฒิพงศ์ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในการขยายสนามบินนัน้ ขยายเฉพาะในส่วนของพืน้ท่ีรับรอง
ผู้ โดยสาร ไมไ่ด้ท าการก่อสร้างบริเวณทางวิ่งหรือทางขบัแตอ่ย่างใด จึงไมก่ระทบในเร่ืองของความปลอดภยัและ
การขึน้ลงของเคร่ืองบนิ  
 ในส่วนของเร่ืองค่าเงิน บริษัทฯ มีการติดตามตลอดเวลา เน่ืองจากเร่ืองของค่าเงินนัน้ ไม่เพียงแต่
กระทบกบัรายได้แตย่งักระทบไปถึงคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ด้วยเชน่กนั   

 คณุประดิษฐ์ สอบถามว่า มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด  
จงึสรุปวา่ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ปี 2560 แล้ว 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

คณุประดิษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้คณุอนวชั เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้โดยคณุอนวชั เสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิน้สุด ณ วันท่ี  ธันวาคม  โดยชีแ้จงว่า งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้มีความเห็นว่าถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
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สรุปสาระส าคัญงบการเงนิ ประจ าปี 2560 

รายการ งบการเงนิรวม (ล้านบาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 57,941.59 53,690.46 

หนีส้ินรวม 29,556.00 27,123.79 

สว่นผู้ ถือหุ้น 28,385.59 26,566.67 

รายได้รวม 28,493.35 26,065.94 

คา่ใช้จา่ย 26,151.24 23,151.18 

ก าไรสทุธิ 846.36 802.72 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.38 0.38 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานโดยสรุป 

งบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวม  สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงสินทรัพย์รวม 
57,942 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,347 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.9 หนีส้ินรวม 29,556 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
1,256 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 28,386 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,603 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 11.3 

 งบก าไรขาดทนุตามงบการเงินรวม ในปี 2560 ได้แสดงรายได้รวม 28,493 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 1,727 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 และค่าใช้จ่ายรวม 26,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,230 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 14.1 ในปีนีบ้ริษัทฯ มีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 3,158 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
30และมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 472 ล้านบาท ท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 846 

ล้านบาท เม่ือเทียบกับก าไรในปีท่ีแล้วมีผลแตกตา่งกนัประมาณ 991 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.9 คิดเป็น
ก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.38 บาท  

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายกิจกรรมดงันี ้

- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 762 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78.  

- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 2,690 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 .  

- เงินสดสทุธิใช้ในกิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 2,959 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.  
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 งบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดง
สินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 53,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 หนีส้ินรวมทัง้สิน้ 27,123 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 26,566 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.8 รายได้รวมทัง้สิน้ 26,066 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 5.8 คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 23,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.2 ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงิน
ได้ 2,914 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.6 คา่ใช้จ่ายภาษี 304 ล้านบาท ก าไรส าหรับปี 802 ล้านบาท หรือก าไรต่อ
หุ้น 0.38 บาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการด าเนินงานทัง้สิน้ 138 ล้านบาท เงินสดสทุธิจากกิจกรรมการลงทุน
ทัง้สิน้ 4,141 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 3,599 ล้านบาท 

จากนัน้คณุประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ เข้าประชุม
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ คณุประดิษฐ์ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงิน ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,735,135,213 99.9510 

ไมเ่ห็นด้วย 850,323 0.0489 

งดออกเสียง 359,900 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 1,736,345,436 เสียง 

 3) ในวาระนี ้มีเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,735,985,536 เสียง 

 

 



17 

 

วาระที่ 4.2 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผล 

คณุประดิษฐ์  ได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไร
สทุธิจากงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆทกุประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด
และตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับการขยายธุรกิจและความ
ต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปีหรือขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม อ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรโดยต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจาก
ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 802,716,835 บาท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 และ
จา่ยเงินปันผลดงันี ้

 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 จากผลการด าเนินงานทัง้ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 

0.30 บาท เป็นจ านวนเงิน 630,000,000 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากก าไรส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(Non-BOI) ทัง้จ านวนโดยบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2560 (Record Date) ใน
วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

 ในส่วนของการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายนัน้เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน คือ 210,000,000 บาท ครบถ้วนแล้วบริษัทฯจึงมิต้องจดัสรร
เงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นอตัราร้อยละ 78 ของก าไรสทุธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหักเงินส ารองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ให้จ่ายในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ  50 โดยอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นการขยายธุรกิจ ความต้องการใช้เงินทุนความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืนๆโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในแตล่ะปีตามความเหมาะสมตอ่ไป 

คณุประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปัน ผลซึ่งมติในวาระนี ้
จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้
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มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,736,263,813 99.9987 

ไมเ่ห็นด้วย 22,523 0.0012 

งดออกเสียง 59,100 - 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ ) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 1,736,345,436 เสียง 

 ) ในวาระนี ้มีเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,736,286,336  เสียง 

วาระที่ 4.3 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

คณุประดิษฐ์ ได้เรียนชีแ้จงว่าเน่ืองจากพลเอก วิชิต ยาทิพย์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระด้วย จึงกล่าวเรียนเชิญคณุศรีภพ สารสาส ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ (“คุณศรีภพ”) เป็นผู้ให้ข้อมลูในวาระนี ้

โดยคุณศรีภพ ได้เรียนชีแ้จงในท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
มีกรรมการท่ีครบก าหนดต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ 

3. นางนฤมล น้อยอ ่า กรรมการบริษัทฯ 

4. นายสมบรูณ์ กิตญิาณทรัพย์ กรรมการอิสระ 

ในกระบวนการคดัเลือกดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้ร่วมกันพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ
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โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า
วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีไมด่า่งพร้อยและสามารถแสดงความคดิเห็นอยา่ง
เป็นอิสระรวมถึงผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชว่งท่ีผา่นมา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 แตไ่มมี่ผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามา 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ทัง้หมดกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระตอ่อีกวาระหนึง่ดงันี ้

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ 

3. นางนฤมล น้อยอ ่า กรรมการบริษัทฯ 

4. นายสมบรูณ์ กิตญิาณทรัพย์ กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ข้อมลูของบคุคลท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 3 โดยผู้ ท่ีถูกเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  และเป็นผู้ ท่ีไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญักบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 

)  และให้กรรมการท่ีได้รับการเลือกตัง้ในวาระนีไ้ด้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิในวาระท่ี 
4.4 ซึง่จะได้เสนอในวาระตอ่ไปในการประชมุคราวนี ้

คณุประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้หมด กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ในวาระนีข้อให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดย
ขอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจาก
ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่ านก่อน  และเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
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ด้วยหรืองดออกเสียงแล้ว ซึ่งมติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ท่านแรก นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัเิลือกตัง้ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,734,407,995 99.8912 

ไมเ่ห็นด้วย 1,888,641 0.1087 

งดออกเสียง 48,800 - 

บตัรเสีย - - 

 

ท่านที่สอง พลเอก วิชิต ยาทพิย์ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตัง้ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,732,685,188 99.7920 

ไมเ่ห็นด้วย 3,611,448 0.2079 

งดออกเสียง 48,800 - 

บตัรเสีย - - 

 

ท่านที่สาม นางนฤมล น้อยอ ่า 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัเิลือกตัง้ นางนฤมล น้อยอ ่า กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,732,682,388 99.7920 

ไมเ่ห็นด้วย 3,611,448 0.2079 

งดออกเสียง 51,600 - 

บตัรเสีย - - 

 

ท่านที่ส่ี นายสมบูรณ์ กิตญิาณทรัพย์ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ กลับเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,736,221,536 99.9959 

ไมเ่ห็นด้วย 70,100 0.0040 

งดออกเสียง 53,800 - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 4.4 พจิารณาก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณุประดิษฐ์  ได้กล่าวเรียนเชิญคณุศรีภพ ชีแ้จงท่ีประชมุในวาระนี ้โดยคณุศรีภพ ชีแ้จงท่ีประชุม
ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆและพิจารณาจาก
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเตบิโตของรายได้และก าไรของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการ
ของกิจการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจ านวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบนัเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีท่ีผ่ านมา มี
รายละเอียดดงันี ้
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 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 

ประธาน 120,000 บาท ตอ่ครัง้ กรรมการทา่นละ 60,000 บาท ตอ่ครัง้ 

 บ าเหน็จกรรมการ 

ตามหลกัเกณฑ์เดมิท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยอนมุตัิไว้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยในครัง้นีข้อเสนอวงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการรวม 25 ล้านบาท  

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ 

.  ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 120,000 บาท/ตอ่เดือน 

- กรรมการทา่นละ 60,000 บาท/ตอ่เดือน 

.  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 60,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

- กรรมการทา่นละ 40,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

.  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธาน 45,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

- กรรมการทา่นละ 30,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

.  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

- ประธาน 45,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

- กรรมการทา่นละ 30,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

 

คณุประดิษฐ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีค าถามและข้อคิดเห็น โดย
สรุป ดงันี ้

ค าถาม คณุปัญญา ไกรทศัน์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอให้พิจารณาปรับลดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ลงตามสดัส่วน
ของก าไร และไม่เห็นด้วยกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เท่ากบัปี 2560 เน่ืองจากก าไรในปี 2560 

ลดลง และเสนอให้พิจารณาจดัท าโปรโมชัน่ ส าหรับเส้นทางท่ีมีจ านวนท่ีนัง่วา่งในแตล่ะเท่ียวบนิ 

ค าตอบ  คณุประดษิฐ์  ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ และรับข้อเสนอแนะนัน้ไว้พิจารณาตอ่ไป  
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จากนัน้ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดจ านวนคา่ตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีน าเสนอ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสียงเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จ
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย 1,732,651,465 99.7872 

ไมเ่ห็นด้วย 3,658,971 0.2107 

งดออกเสียง 35,000 0.0020 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 1,736,345,436 เสียงผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 4.5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

คณุประดิษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้คณุศรีภพ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้โดย คณุศรีภพได้
เรียนชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 
2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

 คณุโสภณ  เพิ่มศริิวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3182 หรือ 

 คณุรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516 หรือ 

 คณุพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4521 หรือ 

 คณุรสพร  เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5659 หรือ 

 คณุสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872  
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จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 โดยให้คนหนึง่คนใดเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ EY จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ EY แทนได้ ซึ่งผู้สอบบญัชีจาก EY  
นัน้ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานท่ีดีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และไม่
มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใดและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 5,100,000 บาท   

คณุประดิษฐ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเห็น โดยในท่ีประชมุไมมี่ข้อสอบ
ถามและเสนอความคดิเห็น จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับ
ปี 2561 ตามท่ีน าเสนอ โดยมติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,732,043,165 99.7540 

ไมเ่ห็นด้วย 4,271,071 0.2459 

งดออกเสียง 31,200 - 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนีมี้จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 1,736,345,436 เสียง  

 3) ในวาระนีมี้เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,735,314,236 เสียงของผู้ ถือหุ้น 
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วาระที่ 4.6 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

คณุประดิษฐ์  ได้เรียนชีแ้จงว่า เน่ืองจากมีการแก้ไขพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

(และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษาและมีผล
บงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมา ผลจากการแก้ไขกฎหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ปัจจุบนั ข้อท่ี 26 ซึ่งก าหนดตามกฎหมายเดิมขดักบักฎหมายท่ีมีการแก้ไขดงักล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ี
ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีได้มีการแก้ไขนัน้ๆ จึงเห็นควรให้เสนอเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ
ท่ี 26 โดยขอแก้ไขวรรคท่ี 2 และเพิ่มเติมวรรคท่ี 3 และ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีได้มีการแก้ไข ต่อท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

จากเดิม “ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว
ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้น
รวมกันนบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้แตต้่องระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชมุ
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วยในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น”  

ขอแก้ไขวรรคท่ี 2 เป็น “การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั ง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น” 

ขอเพิ่มเติม วรรคท่ี 3 ดงันี ้“ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสองผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ  รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุโดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร” 
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ขอเพิ่มเติม วรรคท่ี 4 ดงันี ้“ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือ
หุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ
29. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัทฯ 

คณุประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเห็น ซึง่ไม่มีผู้ เข้าประชมุสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะใดๆ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามท่ีน าเสนอ  โดยมติใน
วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย 1,736,229,813 99.9933 

ไมเ่ห็นด้วย 28,323 0.0016 

งดออกเสียง 87,300 0.0050 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 1,736,345,436 เสียงผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ตอ่ท่ีประชมุ 

จากนัน้ คุณประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีค าถามและ
ข้อคดิเห็น โดยสรุป ดงันี ้
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ค าถาม คณุลกัษณา นาคประเสริฐ ผู้ ถือหุ้น  ได้เสนอความคิดเห็นเร่ืองการจ่ายเงินโบนสัส าหรับพนกังาน 
โดยมีความยินดีหากบริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงาน แต่ให้พิจารณาในส่วนของการจ่ายเงินโบนัส
ให้กับกรรมการว่าสมควรหรือไม่ และจากรายงานประจ าปี หน้า 124 เร่ืองของสวสัดิการบตัรโดยสารกรรมการ
บริษัทฯ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมีสิทธิพิเศษในการซือ้บตัรโดยสาร โดยอาจเป็นสิทธิใน
เส้นทางท่ีมีจ านวนท่ีนัง่เหลือ เพ่ือเป็นการเพิ่มจ านวนท่ีนั่งและเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนีไ้ด้กล่าว
ชมเชยรายงานประจ าปี 2560 และเสนอแนะเร่ืองของส่ือการน าเสนอ ในสว่นของเนือ้หาท่ีเป็นสาระส าคญั เสนอ
ให้พิจารณาจดัท าเป็นเอกสารแนบแสดงรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคญัในโอกาสถัดไป จากนัน้ได้ถาม ค าถาม
ดงันี ้

1. คา่ใช้จา่ยท่ีสงูขึน้ ของปี 256  นัน้ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการบริหารงานท่ีมากเกินไปหรือไม ่  
ค าตอบ คณุพฒุิพงศ์ แจ้งว่า ในส่วนของคา่ใช้จ่ายการบริหาร จะควบคมุให้อยู่ในกรอบงบประมาณ อยา่งไร
ก็ตามค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มรายได้ขึน้  
เพ่ือให้สามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้  

 ในส่วนของเร่ืองสิทธิการซือ้บตัรโดยสารส าหรับผู้ ถือหุ้น  และการจ่ายเงินโบนสัให้กับกรรมการ ส่ือ
การน าเสนอบริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาและแก้ไขในโอกาสถดัไป 

ค าถาม คณุวีระวฒัน์ จิระทรัพย์อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น 

1. จากแผนการด าเนินการรับเคร่ืองบิน 4 ล า และโครงการสร้างโรงซ่อมสนามบินท่ีสโุขทยั จึงอยากทราบ
วา่คา่ใช้จา่ยตอ่รายได้หรือตอ่หน่วยจะเร่ิมลดลงในช่วงปีใด 

2. ให้อธิบายเร่ืองร้านค้าปลอดภาษีเพิ่มเติมว่าเป็นลกัษณะใด และในอนาคตมีแผนการด าเนินการอ่ืนๆ
หรือไม่ เช่นการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือจดัท าธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียว เพ่ือ
เป็นโอกาสในการท าก าไรได้ในอนาคต 

3. เร่ืองสมัปทาน จากเดิม 20 ปี ปัจจบุนัคงเหลืออีกก่ีปี ต้องจ่ายเงินในอนาคตเม่ือไร และต้องจ่ายอีกนาน
แคไ่หน มีการเตรียมการลว่งหน้าหรือไมอ่ยา่งไร  

4. เงิน IPO ท่ียงัไมล่งทนุ ในเร่ืองของการพฒันาสนามบิน ยงัไม่มีก าหนดการด าเนินการท่ีชดัเจน สามารถ
น าเงินบางสว่นนัน้ ไปด าเนินการหาประโยชน์ในการลงทนุเร่ืองอ่ืนๆ ได้ก่อนหรือไม่ 

ค าตอบ คุณอนวชั ได้ชีแ้จงว่า ในส่วนของเร่ืองผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายน า้มันเชือ้พลิงท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึน้
ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง โดยในจ านวนนัน้ เป็นส่วนของค่าภาษีสรรพสามิต
ประมาณ 600 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายเร่ืองการซ่อมบ ารุงอากาศยาน มีการเพิ่มขึน้ 1,000-1,400 ล้านบาท 
และคาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายนีจ้ะยังคงอยู่ในคร่ึงปีแรกของปี 2561 แต่จะลดลงในคร่ึงปีหลัง ทัง้นีใ้นปี 2561 
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คาดการณ์ว่าจะทยอยลดลงสู่ภาวะปกติ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนัน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับปีก่อน ทัง้นี ้
ปัญหาของบริษัทฯ ไม่ได้มีเพียงแตเ่ร่ืองของคา่ใช้จ่ายเท่านัน้ แตม่าจากรายได้ท่ีลดลงจากการท่ีไม่สามารถขาย
บตัรโดยสารได้ตามท่ีคาดหวงัไว้ 

 ในส่วนของการใช้เงินลงทุนจาก IPO ซึ่งเป็นสญัญาท่ีทางบริษัทฯ มีต่อผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทุนไว้ว่า
บริษัทฯ ต้องใช้เงินตามวตัถุประสงค์ ทัง้นีต้ามท่ีผู้ ถือหุ้นได้แนะน าในเร่ืองของการน าไปลงทนุหรือด าเนินการใน
เร่ืองอ่ืนๆก่อนนัน้ ทางฝ่ายจดัการขอรับไว้ไปพิจารณาในโอกาสตอ่ไป  
 ในส่วนของเร่ืองร้านค้าปลอดภาษี บริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้กิจการเม่ือต้นเดือนเมษายน 2561 ซึ่ง
ธุรกิจนีจ้ะชว่ยสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต 

 คุณพุฒิพงศ์ ได้ชีแ้จงเร่ืองของสัมปทานว่า มีอายุ 20 ปี เร่ิมต้นในปี 2549 สิน้สุดปี 2569  ซึ่ง
ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวจากภาครัฐอยู่เนืองๆ  บริษัทฯ จะพยายามท่ีจะให้ได้สิทธิในสมัปทานนีต้่อไป 
หากมีการเปล่ียนแปลงหรือคืบหน้าอยา่งไร จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในโอกาสตอ่ไป 

ค าถาม คณุก้อนทอง ผู้ ถือหุ้น 

1. สัญญาท่ีทางบริษัทฯ ด าเนินการร่วมกับสโมสร Borussia Dortmund มีอายุก่ีปี และใช้เงินในการ
ประชาสมัพนัธ์เทา่ไร 

ค าตอบ คุณพุฒิพงศ์ แจ้งว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีความร่วมมือกับสโมสร Borussia Dortmund นัน้เป็นการท า
การตลาดแบบ Co-Promotion โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า สโมสรฯ มีฐานลูกค้าหรือแฟนบอลค่อนข้างมาก จึงมี
ความคิดเห็นว่าน่าจะสามารถประชาสมัพนัธ์สายการบินของบริษัทฯ ไปยงักลุ่มดงักล่าว ส าหรับค่าใช้จ่ายด้าน
การด าเนินการโดยรวมประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีอายสุญัญา 2 ปี  

ค าถาม คณุปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า ให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการท าการตลาด ใน
ส่วนของเส้นทางบิน ท่ีมีท่ีนัง่ว่างและเพิ่มพนัธมิตรด้านการท าการตลาดให้มากขึน้ เช่นจากเดิมบริษัทฯ เคยท า
การตลาดร่วมกบัสญัญาณโทรศพัท์เครือข่าย AIS ในเร่ืองของการเข้าใช้ห้องรับรอง ปรับปรุงการบริการและการ
จดัการกบัจดุเช็คอินผู้ โดยสารแตล่ะประเภทในกรณีท่ีผู้ โดยสารมีจ านวนมาก เพิ่มเติมและปรับปรุงช่องทางการ
จ าหน่ายตัว๋ของบริษัทฯ ท่ีอยู่ในต่างจังหวัดให้สะดวกมากยิ่งขึน้ ปรับปรุงหนังสือฟ้าไทยบนอากาศยานให้มี
ความน่าสนใจมากขึน้ เพิ่มช่องทางในการท าการตลาดร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV หรือโรงพยาบาล
กรุงเทพ หรือบริษัททัวร์ เพ่ือส่งเสริมการขายให้มากขึน้ และเร่ืองของแผนการด าเนินการร้านค้าปลอดภาษี 
แนะน าให้ท าการวิจยัตลาดก่อนว่านกัท่องเท่ียวมีความต้องการสินค้าประเภทใด  
ค าตอบ คณุพฒุิพงศ์ ได้ชีแ้จงว่าในสว่นของการให้ธุรกิจอ่ืนชว่ยท าการตลาดหรือสง่เสริมการขายนัน้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการแล้ว  โดยจะน าข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ นไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต่อไป ในส่วนของร้านค้า
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ปลอดภาษี บริษัทฯ ได้ท าการศึกษาแล้วว่า บริษัทเดิมท่ีบริหารนัน้ บริหารงานได้ก าไรมาโดยตลอด จึงมี
ความเห็นว่าธุรกิจนีจ้ะสามารถเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้อีกช่องทางหนึ่ง ในส่วนของความร่วมมือกับ
บริษัททัวร์นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้วเช่นกัน ทัง้นีไ้ด้กล่าวขอบคุณท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีได้สะท้อนปัญหาและเสนอ
แนวทางต่างๆแก่กับบริษัทฯ โดยขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัง้หมดไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ใน
โอกาสตอ่ไป 

               คณุปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธาน
คณะผู้บริหาร (“คุณปราเสริฐ”) ได้กล่าวเสริมวา่ ในปี 2560 นี ้ก าไรของบริษัทฯ ลดลงมาจากการขายตัว๋ไปแล้ว
ลว่งหน้า แตบ่ริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีสรรพามิตท่ีมีการปรับอตัราขึน้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องขายตัว๋ไปในราคาท่ีได้ตกลง
ไปแล้ว ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาได้ ในส่วนของการด าเนินการร่วมกันกับธุรกิจอ่ืนซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
บริษัทฯ ต้องด าเนินการภายใต้กฏระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่คาดว่าในปี 
2561 จะสามารถแก้ไขปัญหาและท าให้ผลประกอบการดีขึน้ 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณประดิษฐ์ ได้แจ้งในท่ีประชุมว่า ตาม
กฎหมายนัน้ไม่ได้ก าหนดว่าบริษัทฯ จะต้องมีวาระรับรองรายงานการประชมุ ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ตอ่ๆ ไป ทางบริษัทฯ จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชมุอีก แต่บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบั
จากวนัประชมุ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสง่ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสยัเก่ียวกบัรายงานการประชมุ
มายงับริษัทฯ หลงัจากนัน้ คณุประดษิฐ์ ได้กลา่วเชิญพลอากาศเอกเกษตร กลา่วปิดการประชมุ 

 พลอากาศเอกเกษตร ได้กล่าวในท่ีประชุมว่า ในการด าเนินการของสายการบินของบริษัทฯ คงไม่
สามารถน าผลการด าเนินงานหรือการบริการ มาเปรียบเทียบกบัสายการบินต้นทนุต ่า เน่ืองจากสายการบินของ
บริษัทฯ เป็นสายการบินท่ีมีมาตรฐานการบริการเช่นเดียวกับสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ  ทัง้นีใ้นการ
พิจารณาแผนงานของบริษัทฯ จะต้องผ่านขัน้ตอน 3 ระดบั คือ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบในการ
น าเสนอแผนงานในรายละเอียด จากนัน้ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบริหารท าการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณา 
ซึง่กรรมการบริษัทฯ สว่นใหญ่ เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ไมมี่ผลประโยชน์สว่นบคุคลแต่
อย่างใด  พลอากาศเอกเกษตร ได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าสิ่งใดท่ีเป็นประโยชน์ จาก
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอรับไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีทางบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ และขอปิด
การประชมุ ณ บดันี ้

 




