
  

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

 

AAV22/2021 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2564 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
สว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผูถื้อหุน้โดยเจา้หนา้ที่ก่อนการเริม่ประชมุ 

1) ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมในครัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บั 
Username และ Password จากการยืนยนัตวัตนผ่านการสง่แบบค ารอ้งขอเพื่อเขา้รว่มการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท 
เทา่นัน้  

2) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง 

3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงใน
แต่ละวาระ (ยกเวน้วาระที่ 8.2 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรบั   
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting)  

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

5) ส าหรบัวาระที่ 8.2 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนน
เสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง 

ทัง้นี ้วาระท่ี 2 - 8 เป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจะถือวา่
วาระอื่นที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ตอ่ไป 

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 

1) ใหผู้ถื้อหุน้เลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนนจากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสียง (สสีม้) 4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สีฟา้) 
ส  าหรบักรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนนเสียง ซึ่งหากท าการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” แลว้ ไม่
ท าการลงคะแนนใหม ่บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงไปยงัคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ยกเวน้วาระท่ี 7 จะถือวา่เป็นการงด
ออกเสยีง  และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

2) กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่  “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 
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3) ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะ
วาระ และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไป 

4) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ รว่มประชุมซกัถาม 
หรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้
กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบ หรอืสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สญัลกัษณ์
ยกมือ (Raise hand) และท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของทา่น เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามค าถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุ
จะตอ้งแจง้ช่ือ นามสกลุ พรอ้มแจง้วา่มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใดก่อนถามค าถามทกุครัง้  

อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการรกัษาเวลาในการประชุม ในแตล่ะวาระบรษัิทขออนญุาตเปิดโอกาสในการสอบถามผา่น
ช่องทาง vdo conference ส  าหรบั 2 ท่านแรกที่กดสญัลกัษณย์กมือ และขอใหท้่านที่สอบถามผ่านช่องทาง vdo conference 
สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นไดส้อบถามในวาระต่อๆ ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอใหท้่านพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบแทน และใน
กรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาเป็นจ านวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมภายในหอ้งถ่ายทอดสด ขอความกรุณา
สอบถามอย่างกระชบัเพื่อใหร้ะยะเวลาการประชุมเสร็จสิน้ภายใน 3 ชั่วโมง และในกรณีที่มีค  าถามเป็นจ านวนมากท าให้
เกินกวา่ก าหนดระยะเวลาทางบรษัิทจะขอจดัท าเป็นสรุปค าถามพรอ้มค าตอบไวบ้น website ของบรษัิทแทน รวมทัง้จดัท า
ไวเ้ป็นแนบทา้ยของรายงานการประชมุ  

เจ้าหนา้ที่บริษัทแนะน ากรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษา
กฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิท 

1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
และประธานในที่ประชมุ 

2)  คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

5) คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  

6) คณุวีรยทุธ โพธารามิก  ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 6 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 

เลขานกุารของบรษัิท 

คณุนิศเรศ ดิษเทศ  

ที่ปรกึษาทางการเงิน 

1) คณุลลนา เตรยีมชาญชชูยั จากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2) คณุวรางณฐั วาทยพร จากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช จากบรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั   

ที่ปรกึษากฎหมาย  

1) คณุวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์จากบรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
2) คณุวีรากร ส าราญเวทย ์จากบรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 13 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะ 497 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ได้ทัง้สิน้ 3,101,540,381 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.9492 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชุม อนึ่ง มาตรา 103 ของพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33 ซึ่งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับองค์
ประชมุก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม
และบรษัิทยงัมีการรบัลงทะเบียนอยูส่  าหรบัผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย                    

เมื่อครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานท่ีประชมุขอเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของ บริษัท เอเชีย เอวิ
เอชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามล าดบัวาระการประชุมดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดเ้ผยแพรใ่น
เว็บไซต ์และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แลว้  

เร่ิมการประชุม  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 

2564 

 ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) แลว้
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 พรอ้มทั้งได้
เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.aavplc.com) รายละเอียดไดน้ าสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญ
ประชมุตามเอกสารแนบ 1 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,101,958,891 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (517 ราย) 3,101,958,991 เสยีง   

 

http://www.aavplc.com/
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากัด  

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมการบิน รวมถึงธุรกิจสายการบินราคาประหยดัของบรษัิท 
ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั (“ไทยแอรเ์อเชีย”) ซึ่งที่ผ่านมาแมว้่าไทยแอรเ์อเชียจะไดใ้ชค้วามพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการวางแผนเพื่อด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 แต่การด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่  ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการจ ากดั
การเดินทางที่ออกโดยรฐับาล ท าใหไ้ทยแอรเ์อเชียไดป้ระกาศหยดุใหบ้รกิารในทกุเสน้ทางบินภายในประเทศ
ตัง้แต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 8 สงิหาคม 2564 และไดป้ระกาศขยายระยะเวลาหยดุใหบ้รกิาร
ทกุเสน้ทางการบินภายในประเทศชั่วคราวออกไปถึง 31 สงิหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยไทยแอรเ์อเชียไดเ้พิ่ง
กลบัมาใหบ้รกิารบางเสน้ทางภายในประเทศในวนัที่ 3 กนัยายน 2564 เพื่อรองรบัผูโ้ดยสารที่มีความจ าเป็น
ในการเดินทาง ทัง้นี ้สถานการณด์งักลา่วสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง และการช าระหนีส้นิตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และมีการ
ออกหุน้กู ้ซึง่ที่ผา่นมาบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียไดม้ีการขอขยายระยะเวลาช าระหนีเ้งินกูย้ืมแลว้ และไดร้บั
การผอ่นผนัเง่ือนไขบางประการภายใตส้ญัญาทางการเงินขา้งตน้ (เช่น การด ารงอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผูถื้อหุน้) แลว้ 

ที่ผ่านมานัน้ บรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียไดพ้ยายามด าเนินการทกุวิถีทางเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งใหแ้ก่ไทยแอร์
เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการหาผูร้ว่มลงทุนใหม่ เพื่อรว่มใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ไทยแอรเ์อเชีย การแปลง
หนีส้นิของไทยแอรเ์อเชียในปัจจุบนัใหเ้ป็นทนุ และการเจรจากบัเจา้หนีต้่าง ๆ เป็นตน้ รวมถึงความพยายาม
ในการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการและทนุของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งไดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ที่ผา่นมา อยา่งไรก็ดี แผนการปรบัโครงสรา้ง
กิจการและทุนของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ดงักลา่วมีความซบัซอ้น และใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ
ค่อนขา้งมาก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการและทนุของบริษัทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และ
พิจารณาแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียใหม่ (ต่อไปนีข้อเรยีกวา่ “แผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย”)  

ตอ่มาประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็น
ผูใ้หร้ายละเอียดแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ตอ่ที่ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญ
ประชมุที่ไดน้  าสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ สามารถสรุปโดยสงัเขปไดด้งันี ้

1. สถาบนัการเงินจะใหส้นิเช่ือแก่บรษัิทฯ จ านวน 3,900 ลา้นบาท  

 การใหส้นิเช่ือดงักลา่วนัน้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชีย
ตามรายละเอียดในขอ้ 2. โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทฯ กูย้ืมเงินจากสถาบนั
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การเงินจ านวน 3,900 ลา้นบาท โดยไทยแอรเ์อเชีย (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ซึง่ด  าเนินธุรกิจสายการบิน 
(operating company)) จะเป็นผูค้  า้ประกันหนีเ้งินกูด้งักล่าว โดยมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินกูจ้าก
เงินเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย
ในครัง้นี ้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกบัสญัญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืม 
(Indicative Terms and Conditions) เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามทาง
การคา้ปกติทั่ว ๆ ไป 

2. การเพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย 

ไทยแอรเ์อเชียจะเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของไทยแอร์
เอเชียตามสดัสว่น จ านวนรวม 20,115,789 หุน้ ในราคาหุน้ละ 193.88 บาท (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท) มลูคา่รวมทัง้สิน้ 3,900 ลา้นบาท  

 อนึ่ง ผูถื้อหุน้ทกุรายนอกจากบรษัิทฯ ไดแ้จง้ความประสงคแ์ก่ไทยแอรเ์อเชียว่าหากไทยแอรเ์อเชีย
จะเพิ่มทนุ จะไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ  

 บรษัิทฯ จะน าเงินกูท้ี่ไดร้บัจากสถาบนัการเงินตามขอ้ 1. ขา้งตน้มาใชเ้พื่อช าระเงินคา่หุน้เพิ่มทนุใน
ไทยแอรเ์อเชียในครัง้นี ้

 ภายหลงัการเพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ จะกลายเป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียในสดัส่วนรอ้ยละ 
69.2 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชียภายหลงัการเพิ่มทนุ 

 หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะไปซือ้หุน้สว่นท่ีเหลือรอ้ยละ 30.8 ในไทยแอรเ์อเชีย เพื่อเป็นเจา้ของหุน้ไทย
แอรเ์อเชียเกือบทัง้หมด  

 ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชียในราคาหุน้ละ 193.88 บาท แตกตา่งจากราคาซือ้
หุ้นไทยแอรเ์อเชียที่ 199 บาทต่อหุ้นที่บริษัทฯ จะซือ้จาก  North Haven Keystone Company 
Limited (“ผูข้าย”) โดยราคาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่ 199 บาทต่อหุน้เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่าง
บริษัทฯ และผู้ขาย เนื่องจากเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนของผู้ขาย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีความ
เหมาะสม เนื่องจากบรษัิทฯ ใชเ้งินทัง้หมด 7,800 ลา้นบาทในการเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอร์
เอเชีย อนึง่ ไทยแอรเ์อเชียจะมีผลการด าเนินงานท่ียงัขาดทนุ และมีสว่นของผูถื้อหุน้ติดลบ ซึง่ท าให้
ไมส่ามารถเปรียบเทียบราคาซือ้หุน้กบัสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียได ้นอกจากนี ้การเขา้ถือหุน้
รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชีย เป็นสว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งในครัง้นี ้ซึง่จะท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากนกัลงทนุท่ีจะลงทนุในหุน้สามญั และหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ นอกจากนี ้
บริษัทฯ เช่ือว่าไทยแอรเ์อเชีย ยงัคงมีศกัยภาพ และจะสามารถด าเนินธุรกิจจนสามารถมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีในอนาคตได ้

3. การช าระคืนหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีท้างการคา้ของไทยแอรเ์อเชีย 

ไทยแอรเ์อเชียจะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนจ านวน 3,900 ลา้นบาทไปช าระคืนหนีท้างการคา้
ตา่ง ๆ ใหก้บักลุม่ AirAsia Group Berhad (“AAGB”) 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ไทยแอรเ์อเชียมีหนีก้ารคา้คงคา้งกบักลุม่ AAGB ประมาณ 4,182 ลา้น
บาท 

 สาเหตุซึ่งตอ้งมีการลดภาระหนีส้ินของไทยแอรเ์อเชียที่มีต่อกลุ่ม AAGB ก็เพื่อลดจ านวนหนีส้ิน
จ านวนมากจากการด าเนินงานของไทยแอรเ์อเชียลง ซึ่งจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ      
ผูถื้อหุน้ทัง้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียลดลง ตามที่ไดต้กลงกนัไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 
ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ (ผู้จองซือ้หุ้นใหม่และผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) และ AirAsia Aviation 
Limited (“AAA”) (ช่ือเดิมช่ือวา่ “AirAsia Investment Limited”) 

4. การเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุน้ใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่า 

บรษัิทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียน และเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ดงัตอ่ไปนี ้
ในราคาหุน้ละ 1.75 บาท มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 8,800 ลา้นบาท 

4.1 AAA จ านวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นสดัสว่น
ไม่เกินรอ้ยละ 45.12 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั มลูค่า
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 7,800 ลา้นบาท 

การจัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้นดังกล่าวให้แก่ AAA จะท าให้ AAA มี
หนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)  

อย่างไรก็ดี AAA ประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหนา้ที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษัิทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สก. 29/2561 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดย
อาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ  

4.2 กลุ่มนกัลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาจ านวน 6 ราย จ านวนรวมไม่เกิน 571,428,572 หุน้ 
(มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นสดัสว่นไม่เกินรอ้ยละ 5.8 ของจ านวนหุน้ที่ออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการเพิ่มทนุโดยการออกและจดัสรร
หุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,000 ลา้นบาท 

ราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตามขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 ขา้งตน้ที่ราคา 1.75 บาทนัน้
อา้งอิงจาก (ก) ราคาตลาดของหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 17 
เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) เท่ากับ 1.43 - 3.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเท่ากับ 2.38 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
สว่นลดจากราคาตลาดยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการ ประมาณรอ้ยละ 26.5 ประกอบกบั(ข) การ
เจรจากบับคุคลในวงจ ากดั นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัอื่น ๆ เพิ่มเติมในการก าหนดราคา
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เสนอขายหุน้ เช่น ความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งตอ้งจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรบัการ
ด าเนินงานในระยะเวลา 18 – 24 เดือนขา้งหนา้ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ิน
หมนุเวียน และสนิทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 21,680.05 ลา้นบาท และ 1,714.91 ลา้นบาท ตามล าดบั คิด
เป็นอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคล่อง และแผนการเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วน (RO) ซึ่งก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั เพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระเกินควรต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรน่า (Covid-19) ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดว้ยวิธีอื่น ๆ เช่น อตัราสว่นราคาต่อก าไร 
(P/E ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) หรือมูลค่าตามบญัชีนัน้ไม่สามารถ
ค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ และสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียมี
คา่เป็นลบ 

นอกจากนี ้ราคาเสนอขายหุ้นในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น ถือเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่า 
กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดย
คิดเป็นส่วนลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) 
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อนมุตัิใหม้ีการออกหุน้
ใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่าในครัง้นี ้อนึง่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการเทา่กบั 2.96 บาทตอ่หุน้ 

อนึ่ง ภายหลงัจากที่ AAA และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาจ านวน 6 รายไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุน
ของบรษัิทฯ แลว้ ทัง้ AAA และนกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย จะมีสทิธิไดร้บัจดัสรร
หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ตามขอ้ 6 ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย  

ทัง้บริษัทฯ AAA และนกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย ไดเ้ขา้ท าสรุปสาระส าคญัของ
บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of Terms) เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้ดงักลา่วแลว้  

AAA จะสง่ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 
6 และวาระท่ี 8 ซึง่จะมีการกลา่วตอ่ไป) 

5. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้ใหม่รองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งมีราคา
แปลงสภาพต ่ากวา่ราคาตลาด 

บรษัิทฯ จะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 2 ราย ซึง่ก็คือ North 
Haven Thai Private Equity, L.P. (“NHTPE”)  และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอายุหุน้กู้
แปลงสภาพไมเ่กิน 2 ปี มลูคา่รวมของหุน้กูท้ัง้สิน้ประมาณ 2,200 ลา้นบาท โดยมีอตัราแปลงสภาพ 
คือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 0.00175 หน่วยสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และราคาแปลงสภาพที่ 
1.75 บาทต่อหุน้ ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่จ ากัด
จ านวนครัง้ ซึ่งจะด าเนินการไดค้รัง้แรกภายหลงัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการ
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จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) อย่างไรก็ดี หากไม่มีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ี
การแปลงสภาพ  

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และออกหุ้นใหม่จ านวนสูงสุดไม่เกิน 
1,257,142,857 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพขา้งตน้  

ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ 1.75 บาทต่อหุน้นัน้ ถือเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า 
กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดย
คิดเป็นส่วนลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) 
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อนมุตัิให้มีการออกหุน้
ใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาต ่าในครัง้นี เ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อนึง่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการเทา่กบั 
2.96 บาทตอ่หุน้ 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพจะไมส่ามารถจองซือ้หุน้ของบรษัิทฯ ซึง่เสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO)  

ทัง้บริษัทฯ และผูจ้องซือ้หุน้กู้แปลงสภาพทัง้สองรายไดเ้ขา้ท าสรุปสาระส าคญัของบันทึกความ
เขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of Terms) เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วแลว้ 

ภายใตส้รุปสาระส าคญัของบนัทึกความเขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of Terms) ผูจ้อง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2 ราย มีสทิธิรว่มกนัสง่ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 1 ทา่น  

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้ใหมร่องรบัการแปลงสภาพของหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งมีราคาแปลงสภาพต ่ากว่าราคาตลาด ปรากฏตามวาระที่ 3 วาระที่ 5 ซึ่งจะได้
กลา่วตอ่ไป  

6. การเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ในราคาหุน้ละ 
1.75 บาทตอ่หุน้    

เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นกู้แปลงสภาพ  (และหุน้รองรบั) ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัตามขัน้ตอนตามขอ้ 4 และขอ้ 5 ขา้งตน้เสรจ็สิน้ บรษัิทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียน และเสนอ
ขายหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) และจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใน
ราคาหุน้ละ 1.75 บาท  

ทัง้นี ้AAA และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาจ านวน 6 ราย มีสิทธิไดร้บัจัดสรรหุน้เพิ่มทุนตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (RO) และเกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) เช่นกนั  
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อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้เดิม AAA และนกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย ไมม่ีขอ้ผกูพนัใด ๆ 
ที่จะตอ้งจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription)  

บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (RO) จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,000 ลา้นบาท  

 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (RO) ปรากฏตามวาระท่ี 5.2 ซึง่จะไดก้ลา่วตอ่ไป  

7. การซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลอืทัง้หมดรอ้ยละ 30.8 

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุน และจากการออกหุน้กู้แปลงสภาพตามขอ้ 4 - 6 ขา้งต้น 
มลูคา่รวมทัง้สิน้คาดวา่ไม่เกิน 14,000 ลา้นบาท บรษัิทฯ จะน าเงินดงักลา่วมาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชีย
ที่เหลือทั้งหมดรอ้ยละ 30.8 จาก North Haven Keystone Company Limited (“ผูข้าย”) เพื่อให้
บรษัิทฯ ถือหุน้เกือบรอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชีย  

อนึ่ง บริษัทฯ และผูข้ายไดเ้ขา้ลงนามในบันทึกความเขา้ใจเบือ้งต้น (Preliminary Summary of 
Terms) เก่ียวกับการซือ้ขายหุน้ส่วนที่เหลือวนัที่  19 ตุลาคม 2564 และในวนัที่จัดเตรียมหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้และวนัประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้AAA ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียอยูร่อ้ยละ 
45 แต่ AAA ไดแ้จ้งใหบ้ริษัทฯ ทราบว่า AAA มีความประสงคจ์ะจ าหน่ายหุน้ของไทยแอรเ์อเชีย 
รอ้ยละ 30.8 (สดัส่วนที่ลดลงจากการเพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชีย) ภายหลงัจากที่ไทยแอรเ์อเชียได้
เพิ่มทุนตามขัน้ตอนที่ 2 ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย
ขา้งต้นเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อน าเงินที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหุ้นไทยแอรเ์อเชียรอ้ยละ 30.8 
ดงักลา่วไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ้ 4 
ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียขา้งตน้ ดงันัน้ หากบริษัทฯ 
ประสงคจ์ะซือ้หุน้สว่นที่เหลือรอ้ยละ 30.8 เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหุน้เกือบทัง้สิน้ในไทยแอรเ์อเชีย บรษัิทฯ
จะตอ้งซือ้หุน้สว่นท่ีเหลอืรอ้ยละ 30.8 ดงักลา่วจากผูข้าย 

ดว้ยเหตดุงักลา่ว บรษัิทฯ จึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of 
Terms) เก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้สว่นท่ีเหลอืกบัผูข้าย เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 และผูข้ายจะเขา้มา
เป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชีย 

นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยหรืออ้างถึงในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือขอ้ตกลงอื่น ๆ กับ AAA และผูข้าย การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ดว้ยกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย เนื่องจากแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียนั้นไดผ้่านการเจรจาและการหารือกับผู้ที่
เก่ียวขอ้ง (รวมถึง AAA และผูข้าย) มาจนเป็นที่ยตุิแลว้ และราคาซือ้หุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย 
(ทัง้หุน้เดิมและหุน้ใหม)่ 7,800 ลา้นบาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามเหตผุลที่ระบขุา้งตน้ (ขอ้ 2 ของ
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียขา้งตน้) และการด าเนินการตาม
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียจะเป็นแนวทางที่จะช่วย เหลือ
สภาพคลอ่ง ซึง่เป็นความจ าเป็นเรง่ดว่นของบรษัิทฯ ได ้ 
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อนึ่ง โครงสรา้งของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ในปัจจุบนั และภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย (รวมถึงกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้ปลงสภาพ
ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพครบถว้น) เสรจ็สิน้ จะเป็นดงันี ้ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ปัจจบุนั  

 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 

 
หมายเหต:ุ  โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ ดงักลา่วจดัเตรียมบนสมมติฐานท่ีว่านกัลงทนุและผูถื้อหุน้เดิมของ

ไทยแอรเ์อเชียจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ทัง้จ านวน และหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดถกูแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุ และนักลงทนุบางราย
อาจไมไ่ดถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยตรง แตล่งทนุในไทยเอ็นวีดีอารท์ี่มีหุน้ของบรษัิทฯ รองรบั  
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บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจเบือ้งตน้กบันกัลงทนุ AAA และผูข้ายเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้เพิ่ม
ทนุ การจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และการซือ้ขายหุน้ไทยแอรเ์อเชีย เมื่อวนัที่ 19 ตลุาคม 2564 

ภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส  าคญัของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย ไดแ้ก่ 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในครัง้นีม้ีมติอนมุตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย 

 บรษัิทฯ ไดร้บัสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอร์
เอเชีย ซึง่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาสนิเช่ือตามที่บรษัิทฯ เห็นสมควร 

 บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่ เก่ียวข้องและจ าเป็น จากหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง โดยมีเง่ือนไขในการผ่อนผนัท่ีบริษัทฯ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งยอมรบัได ้
(เช่น การไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั การไดร้บั
การผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรบักรณี Whitewash การได้รบัอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใหจ้ดทะเบียนขอ้บงัคบั (ฉบบัแกไ้ข) ของบรษัิทฯ เป็นตน้)  

 เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาต่าง ๆ (Definitive Agreements) (ไดแ้ก่ สญัญาจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุน สญัญาจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และสญัญาซือ้ขายหุน้ไทยแอรเ์อเชีย ระหว่างบริษัทฯ 
และผูข้าย เป็นตน้) นัน้ส  าเรจ็เสรจ็สิน้ (หรอืไดร้บัการผอ่นผนัแลว้แตก่รณี)  

 ไม่มีเหตกุารณใ์ด ๆ เกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัยะส าคญัต่อบริษัทฯ  หรือต่อการ
ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 

บรษัิทฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ขา้งตน้ส าเรจ็เสร็จสิน้ภายในปี 2564
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ
บรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ดว้ยเหตผุลดงันี ้

1. บรษัิทฯ ไดร้บัเงินทนุเพียงพอเพื่อน าไปเพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชียน าเงินไปช าระ
ภาระหนีส้ินคงคา้งจ านวน 3,900 ลา้นบาทท่ีไทยแอรเ์อเชียได ้เพื่อลดความกดดนัจากภาระหนีส้ิน 
และลดความเสีย่งจากการเขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟกิูจการเหมือนเช่นสายการบินอื่น ๆ 

2. บริษัทฯ จะไดร้บัเงินทุนเพียงพอเพื่อน าไปซือ้หุน้เพิ่มทุนของไทยแอรเ์อเชียส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 
30.8 (ภายหลงัการเพิ่มทุนของไทยแอรเ์อเชีย) ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดม้าซึ่งหุน้ของไทยแอรเ์อเชีย
เกือบทั้งสิน้ และสามารถเป็นเจ้าของและมีอ านาจควบคุมไทยแอรเ์อเชียแต่เพียงผู้เดี ยว และ
โครงสรา้งการถือหุน้ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นที่น่าสนใจต่อผูล้งทุนและสถาบนัการเงินในการ
สนบัสนนุแหลง่เงินทนุในระยะยาว 

3. ราคาซือ้หุน้เพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย (193.88 บาทต่อหุน้) และราคาซือ้หุน้ของไทยแอรเ์อเชีย (199 
บาทตอ่หุน้) มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเพิ่มทนุที่ 193.88 บาทตอ่หุน้เป็นราคาส าหรบัการเพิ่ม
ทนุในไทยแอรเ์อเชีย สว่นราคาซือ้หุน้ที่ 199 บาทต่อหุน้เป็นราคาที่บรษัิทฯ สามารถเจรจาตกลงกนั
ไดก้บัผูข้าย โดยบรษัิทฯ ใชเ้งินทัง้หมด 7,800 ลา้นบาทในการถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชีย 
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ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ราคา 7,800 ลา้นบาทในการถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชียนัน้
มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียในการถือหุน้รอ้ยละ 100 ที่ราคา 7,800 ลา้น
บาท เทียบเท่ากบัราคาหุน้ของบริษัทฯ ที่ 1.75 บาทต่อหุน้ (ซึง่ค  านวณไดจ้ากอา้งอิงมูลค่าการเพิ่มทุน
ของ AAA ใน AAV ในขั้นตอนการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) = (7,800 ลา้นบาท / 45.12%) / 9,878.57 ลา้นหุน้ = 1.75 บาทต่อหุน้) ซึ่งเป็นการได้
หุน้ในสดัส่วนท่ีมากในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั
ในช่วง 360 วนัท าการ (ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) เท่ากับ 2.38 
บาทต่อหุน้ ประมาณรอ้ยละ 26.5 (เปรียบเทียบราคาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียกบัราคาหุน้ของบริษัทฯ 
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียซึ่งเป็น 
Operating Company เพียงบริษัทเดียว) นอกจากนี ้การเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชียนัน้ 
เป็นเง่ือนไขของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียซึ่งไดต้กลงไวก้ับ
นกัลงทนุในวงจ ากดัซึ่งจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากบรษัิทฯ ปฏิเสธเง่ือนไขการเขา้
ถือหุน้ในไทยแอรเ์อเชียเกือบทัง้สิน้ (ไม่ว่าดว้ยเหตผุลราคาขายต่อหุน้ หรือเหตุอื่นใด) นกัลงทนุใน
วงจ ากดัซึง่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพ ก็จะไมย่ินดีใสเ่งินเพิ่มทนุในบรษัิทฯ และบรษัิทฯ 
ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได ้อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือว่าการเห็นชอบดว้ยกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียจะเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เนื่องจากไทยแอรเ์อเชีย ยงัคงมีศักยภาพ และจะ
สามารถด าเนินธุรกิจจนสามารถมีผลการด าเนินงานที่ดีในอนาคตได ้

4. แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียนัน้ ช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินทุน
เพื่อด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียตามจ านวนที่
ตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึน้จากสภาพ
เศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจุบนั และท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทนุเหลืออีกจ านวน 6,200 ลา้นบาท 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงัจากการหักค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง) เพื่อน าไปเพิ่มทุนแก่ไทยแอร์
เอเชีย และ/หรือใหกู้้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชียน าไปช าระหุน้กู้ระยะยาวที่จะถึง
ก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2566 โดยจะช าระ
ยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุน้กูชุ้ดนัน้ และ/หรือ
น าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการ
การบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าน า้มันเชือ้เพลิง ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลานจอดเครื่องบิน 
และค่าตอบแทนพนักงาน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเพียงพอส าหรบัการ
ด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

5. การเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้กับผูข้ายไม่ถือเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจาก ผูข้าย
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เนื่องจากผูข้าย
มิไดม้ีฐานะเป็นบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
มิไดเ้ป็นนิติบุคคลที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมเป็นบุคคลที่ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ  



13 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาโครงสรา้งการลงทนุของผูข้ายแลว้ ไม่พบว่าผูถื้อหุน้
รายใหญ่หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ขายเป็น AAA หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับ AAA นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้รบัการยืนยันจากทั้ง AAA และผูข้ายดว้ยว่า AAA และบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ AAA 
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือผูร้บัผลประโยชน ์(beneficial owner) ของผูข้าย และ ผูข้ายไม่ใช่ตวัแทนของ 
AAA ในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชีย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดส้อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมจากทัง้ผูข้าย และ AAA และไดพ้ิจารณา
พฤติการณท์ี่เก่ียวขอ้งโดยรอบคอบแลว้เห็นวา่การเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้กบัผูข้ายนัน้ไม่เป็นการ
เขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยเห็นวา่ NHTPE (ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มทัง้หมดของ North Haven 
Keystone Company Limited) นัน้ไดเ้ขา้มาลงทนุซือ้หุน้ของบริษัทฯ เนื่องจาก NHTPE เป็นกองทนุ
ระดับโลกที่บริหารงานโดย Morgan Stanley Private Equity Asia ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้
เลง็เห็นถึงโอกาสทางการลงทนุและผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจการลงทนุ 
และไดด้  าเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ ซึง่รวมถึง เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน และ
ภาษีอากรของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียอยา่งละเอียดก่อนเขา้ลงทนุตามขัน้ตอนการเขา้ลงทนุโดย
ทั่ว ๆ ไป และในขัน้ตอนการเจรจาบันทึกขอ้ตกลงและสญัญาการซือ้ขายหุน้ระหว่างบริษัทฯ กับ
ผูข้าย รวมทัง้การเจรจาบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษัิทฯ ผูข้าย และคู่สญัญา
ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งตา่งไดว้า่จา้งที่ปรกึษากฎหมายของตนเป็นเขา้เจรจาบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญา 
เพื่อมิใหม้ีการไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบซึง่กนัและกนั และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ของบนัทกึขอ้ตกลงและสญัญา
ต่างก็เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป และขอ้สญัญาปกติที่พึงเห็นไดจ้ากสญัญาซือ้ขายหุน้ซึ่ง
ท าขึน้ระหวา่งคูส่ญัญาซึง่มีความอิสระจากกนั ดว้ยเหตตุา่ง ๆ  ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิท
จึงเห็นวา่การเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้กบัผูข้ายนัน้ไมเ่ป็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั เนื่องจาก
การเขา้ท ารายการของผูข้ายนัน้เป็นการเขา้ท ารายการในนามของตนเองโดยมิไดเ้ป็นตวัแทนของ
บคุคลใด 

6. ธุรกรรมซือ้ขายหุน้ระหว่างผูข้าย และบริษัทฯ นัน้ มีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ และราคาซือ้ขายเป็น
ราคาที่สมเหตสุมผลตามเหตผุลที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ 

7. คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึ งความเสี่ยงที่ส  าคัญที่อาจจะเกิดขึน้
ภายหลงัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 
โดยสรุปไดด้งันี ้

(ก) ความเสีย่งเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ในการประกอบธุรกิจสายการบินของไทยแอรเ์อเชียนัน้ ไทยแอรเ์อเชียจะตอ้งมีใบอนุญาต
การบินตาม พรบ. การเดินอากาศ  

พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดใหไ้ทยแอรเ์อเชียจะตอ้งมีบุคคลที่มิไดเ้ป็น Eligible Persons 
(ตามค านิยามที่ปรากฏตาม พรบ. การเดินอากาศ และประกาศที่เก่ียวขอ้ง) และบุคคลที่
มิไดม้ีสญัชาติไทยถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มในไทยแอรเ์อเชียไม่เกินรอ้ยละ 49 ของหุน้
ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย 
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บริษัทฯ ไดร้ะบใุนขอ้บงัคบัของบริษัทฯ วา่บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัจดทะเบียน
การโอนหุน้ใด ๆ หรือการรบัจดทะเบียนบุคคลใดเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หากการรบัจด
ทะเบียนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เสียสิทธิตาม พรบ. การเดินอากาศ 
กลา่วคือ หากจะท าใหบ้คุคลที่มิไดเ้ป็น Eligible Persons ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มในไทย
แอรเ์อเชียเกินรอ้ยละ 49 ของหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย1 

ดงันัน้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ทกุ ๆ ครัง้ที่บริษัทฯ ปิดสมดุทะเบียน บรษัิทฯ จะไม่มีผูถื้อหุน้ซึง่ไมเ่ป็น 
Eligible Persons เกินกวา่รอ้ยละ 49 ก่อนบรษัิทฯ จะปิดสมดุทะเบียน บริษัทฯ จะแนะน าใน
ทกุ ๆ ช่องทางใหผู้ล้งทนุจ าหน่ายจ่ายโอนหุน้ของบริษัทฯ ออกไป เพื่อมิใหผู้ล้งทุนตอ้งเสีย
สทิธิใด ๆ หรอืแนะน าใหผู้ล้งทนุลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิที่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย 
(NVDR) แทนหุน้ของบรษัิทฯ  

อยา่งไรก็ดี แมว้า่บรษัิทฯ จะไดด้  าเนินการตามมาตรการตา่ง ๆ อยา่งเต็มที่แลว้ เพื่อใหบ้รษัิทฯ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เกินกว่าสดัสว่นท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ และ พรบ. การเดินอากาศ บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียก็ยงัคงตอ้งเผชิญกับความ
เสีย่งหากบริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เกินกวา่สดัสว่นท่ีระบไุว ้ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

ในกรณีนี ้ไทยแอรเ์อเชียไดห้ารือกบัหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นการบินพลเรือน (ส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท) แลว้ ซึ่งจากการหารือ หน่วยงานก ากับไม่ได้
ขดัขอ้งกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย และแนวทาง
การด าเนินการตามที่บรษัิทฯ จะด าเนินการตามที่ไดชี้แ้จงขา้งตน้  

(ข) ความเสี่ยงเก่ียวกับการไม่ไดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และการลงทุนในใบ
แสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (NVDRs) 

เนื่องจาก พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดใหไ้ทยแอรเ์อเชียจะตอ้งมีบคุคลที่มิไดเ้ป็น Eligible 
Persons และบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มในไทยแอรเ์อเชียไม่
เกินรอ้ยละ 49 ของหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย ท าให้บริษัทฯ ตอ้งระบใุนขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัจดทะเบียนการโอนหุน้ใด ๆ หรือการรบัจดทะเบียน
บคุคลใดเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ หากการรบัจดทะเบียนดงักลา่วจะท าใหบ้รษัิทฯ หรอืกลุม่
บริษัทฯ เสียสิทธิตาม พรบ. การเดินอากาศ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อาจถกูปฏิเสธการ
รบัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หากผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ดงักลา่วไดหุ้น้ของบรษัิทฯ 
มาหรอืไดหุ้น้เพิ่มเติมมาในภายหลงัและไมไ่ดเ้ขา้หลกัเกณฑต์ามที่บรษัิทฯ ไดชี้แ้จงไว ้และ
จะตอ้งเสียสิทธิที่พึงมี เช่น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อออกเสียงลงคะแนน สิทธิใน
การไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัสิทธิประโยชนใ์ด ๆ จากบริษัท เช่น หุน้เพิ่มทุน หรือ
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ เป็นตน้  

                                                           
1  ทั้งน้ี บุคคลท่ีไม่ไดมี้สญัชาติไทยไม่ถือเป็น Eligible Persons 
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(ค) ความเสี่ยงกรณี พรบ. การเดินอากาศ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มีขอ้จ ากดัการถือหุน้ของ
คนต่างดา้ว และบคุคลที่มิไดม้ีคุณสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ซึ่งอาจมีผลต่อสภาพ
คลอ่งและราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ 

สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากขอ้จ ากัด
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว และบุคคลที่มิได้มี
คณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการถือหุน้ของบคุคลที่ไม่ไดม้ี
สญัชาติไทย และบุคคลที่มิไดม้ีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ เพิ่มขึน้ถึงเพดานที่
ก าหนดไว ้ ผูถื้อหุน้ที่มีสญัชาติไทยอาจไม่สามารถโอนหุน้ของตนใหบุ้คคลอื่นซึ่งมิไดม้ี
สญัชาติไทย หรอืบคุคลที่มิไดม้ีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ได ้นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้
ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มิได้มีคุณสมบัติตาม พรบ. การเดินอากาศ อาจไม่
สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าหุ้นสามัญนั้นจะตกอยู่ในขอ้จ ากัดจากสดัส่วนการถือหุ้น
หรอืไม ่และหุน้ดงักลา่วจะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซ้ือ้ไดห้รอืไม ่หรอืนายทะเบียน
หลกัทรพัยจ์ะปฏิเสธการจดแจง้การโอนหุน้สามญันัน้หรอืไมเ่ช่นกนั 

(ง) ความเสีย่งดา้นบรหิารจดัการของผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ภายหลงัจากแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียส าเรจ็ บรษัิทฯ 
จะมีผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ AAA ซึง่จะถือหุน้รอ้ยละ 45.12 ในบรษัิทฯ และอาจถือหุน้จ านวน
สงูสดุรอ้ยละ 47.16 ในบริษัทฯ ท าให ้AAA อาจมีอ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการ
กลุม่บริษัทฯ รวมถึงอาจควบคมุเสียงของที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นสว่นใหญ่ (หากผูถื้อหุน้
รายยอ่ยไมไ่ดม้าประชมุกนัโดยครบถว้น ไมว่า่โดยตวัแทนหรอืโดยการมอบฉนัทะ) ไมว่า่จะ
เป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรือ่งที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่จากผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายย่อย
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่
เสนอได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสรา้งการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถ และไดม้ีการก าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ การมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และมีการ
ก าหนดมาตรการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ และผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมถึงบคุคล
ที่มีความขดัแยง้ โดยบคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสิทธิในการออกเสยีงในการอนมุตัิรายการนัน้ ๆ 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้โครงสรา้ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยกรรมการ
อิสระสามท่านยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ แต่งตัง้กรรม
อิสระดงักล่าว เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสินใจ และพิจารณารายการต่างๆ 
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย และผูม้ีสว่น
ไดเ้สียอื่น ๆ ว่าโครงสรา้งการบริหารจดัการของกลุม่บริษัทฯ มีการถ่วงดลุอ านาจ โปรง่ใส 
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการหรือเขา้ท ารายการใดๆ เป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิทฯ 
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นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียเกิด
ความคลอ่งตวั และเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย เห็นควรมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการแต่งตัง้ที่
ปรกึษาตา่ง ๆ การเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน การเขา้ท า ลงนาม เจรจา เอกสารสญัญาตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบันกัลงทนุ และบคุคลตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย การติดต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง และการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตา่ง ๆ จากที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมในครัง้นี ้หากไดร้บัขอ้คิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวขอ้ง หรือเป็นรายละเอียดซึ่งไม่ไดเ้ป็นสาระส าคญั และประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ เห็นว่าการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ดงักลา่วจะเป็น
ประโยชนก์บับริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ทัง้นี ้เพื่อใหแ้ผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย บรรลผุลส าเรจ็ 

 มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณโสมาวดี หิมะทองค า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  บริษัทฯ เหลือเงินเพียง 6,200 ลา้นบาท มีภาระช าระหุน้กู้ 2,800 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2565 
จะมีเงินเหลือเพียง 3,400 ลา้นบาท จะเพียงพอหรือไม ่และกรณีถา้เงินไม่เพียงพอ บรษัิทมีแผนด าเนินการ
อยา่งไรหลงัจากนัน้ และจะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งไร 

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

  จ านวนภาระหนีหุ้น้กูท้ี่จะถึงก าหนดช าระในปี 2565 ประมาณ 2,800 ลา้นบาท บรษัิทมีแผนที่จะพดูคยุ
กบัผูถื้อหุน้เดิมอีกครัง้หนึ่งว่าจะมีการต่ออายสุญัญาหุน้กูอ้อกไปไดห้รือไม่อย่างไร อย่างที่ท่านผูถื้อหุน้ได้
สอบถามมาเป็นขอ้สงัเกตที่นา่สนใจ เนื่องจากบรษัิทมีเงินเหลอืเพียง 6,200 ลา้นบาท แตต่อ้งจ่ายช าระหุน้กู้
ถึงจ านวน 2,800 ลา้นบาท จะเยอะเกินไปหรอืไม ่บรษัิทคงจะหาทางยืดอายหุุน้กูต้วันีอ้อกไปครบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ตามที่
เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่
มีสว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,082,959,891 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3860 

ไมเ่ห็นดว้ย 19,045,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6139 

งดออกเสยีง 800 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่าให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คุณไพรชัล ์พรพัฒนนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน  ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ดงันี ้

(ก) ความเป็นมา  

ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียในวาระที่ 2 ขา้งตน้ บรษัิทฯ 
จะมีการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดใหแ้ก่ NHTPE  และธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)   

ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้สองรายไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย และ
ไมเ่ป็นบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) ("พรบ. หลกัทรพัยฯ์”) และไม่เป็นบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (concert party) กับ AAA และนกัลงทุน
รายใหญ่รายอื่น ซึง่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพ และไมม่ีการถือหุน้ในบรษัิทฯ ในปัจจบุนั  

(ข) ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สิน้ไม่เกิน 
2,200 ลา้นบาท โดยมีอตัราแปลงสภาพ คือ หุน้กูแ้ปลงสภาพ 0.00175 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
และราคาแปลงสภาพเทา่กบั 1.75 บาทตอ่หุน้  

(ค) ที่มาของการก าหนดราคาหรอือตัราแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพคือราคา 1.75 บาทต่อหุน้ เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
(กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยคิดเป็น
สว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 
15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กนัยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ทัง้นี ้
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ เทา่กบั 2.96 บาท ) 

ราคาแปลงสภาพดังกล่าวก าหนดใหเ้ป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (PP) และราคาเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่ละราย
ถืออยู ่(RO)  

ส าหรบัระยะเวลาแปลงสภาพ 2 ปี พิจารณาจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย
ในอนาคต โดยบริษัทฯ เช่ือว่าภายใน 2 ปี การด าเนินธุรกิจของไทยแอรเ์อเชียควรจะกลับมามีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินท่ีดี จึงก าหนดระยะเวลาแปลงสภาพที่ 2 ปี รวมถึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพสามารถใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยหากไม่มีการใชส้ิทธิแปลง
สภาพภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ีการแปลงสภาพ 
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ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหม่ราคาเสนอขายหุน้ใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(PP) และราคาเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู ่
(RO) ระบุอยู่ในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ซึ่งจะไดก้ล่าวต่อไป และในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

(ง) วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า และแผนการใชเ้งิน  

- วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 

 การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งของบริษัทฯ ในครัง้นี ้
โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั ๆ คือการระดมทุนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย และการเพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ในไทยแอรเ์อเชียเป็นรอ้ยละ 100 นอกจากนี ้การระดมทนุโดยการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ นอกจากจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินทนุเขา้มาแลว้ ยงัท าใหบ้รษัิทฯ สามารถด ารงสดัส่วน
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
รวมถึงกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง (“พรบ. การเดินอากาศ”) ไดอ้ีกดว้ย 

- แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 บริษัทฯ มีแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) รวมจ านวน 11,000 ลา้นบาท ดงันี ้

1) ช าระเงินค่าซื ้อหุ้นส่วนที่ เหลือในไทยแอร์เอเชียรอ้ยละ 30.8 จ านวน  3,900  
ลา้นบาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทยนแอรเ์อเชียเป็นรอ้ยละ 100 ตาม
วตัถปุระสงคข์องการปรบัโครงสรา้งในครัง้นี ้ 

2) เพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรอื ใหกู้ย้ืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย โดยใชเ้งินสว่นท่ีเหลือ
จากการปรบัโครงสรา้งอีกประมาณ 6,200 ลา้นบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภาย
หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง) เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชีย
น าไปช าระหุน้กู้ระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2565 และเดือนมิถนุายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้น
บาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตราปกติของหุน้กู้ชุดนัน้ และ/หรือ เพื่อน าไปใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ปฏิบัติการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าใช้บริการใน
สนามบินและลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทฯ 
คาดวา่เงินจ านวนดงักลา่วจะเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 
เดือนขา้งหนา้ 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินขา้งตน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนั และเป็น
คาดการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยจ์ านวน
ดงักลา่ว ตามแผนงานปัจจุบนัของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ้่าย
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
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อาจแตกต่างไป ขึน้อยู่กบัการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว 
ที่อาจมีความผันผวนจากโรคระบาด หรือ ค่าน า้มันเชือ้เพลิง เป็นต้น ดังนั้น 
แผนการใชเ้งินท่ีเกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากแผนการท่ีระบไุวข้า้งตน้ อยา่งไรก็
ดี บรษัิทฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจดัสรรเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุ
จ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

(จ) ระยะเวลาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด อย่างไรก็ดี หากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ีการแปลงสภาพ  

(ฉ) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (dilution effect) หากมีการใชส้ทิธิแปลงสภาพครบถว้นตามหุน้
กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (dilution effect) หากมีการใชส้ทิธิแปลงสภาพครบถว้นตามหุน้
กูแ้ปลงสภาพ (ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) และผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก าไรหรือ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control dilution)) ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบของ
หนงัสอืเชิญประชมุ 

(ช) วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บริษัทฯ ด าเนินการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการจัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจ ากัดโดย
เฉพาะเจาะจง (PP) ไมเ่กิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ กลา่วคือ ใหแ้ก่ 

(ก) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ  

(ข) NHTPE   

ทัง้นี ้หากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้ที่ใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงในวาระนี ้
จะไม่มีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลือใหแ้ก่บคุคลอื่น และหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลือ
จะถกูตดัทิง้ 

(ซ) ขอ้จ ากดัการโอนหุน้ท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

NHTPE ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลอาจถูกหา้มมิใหน้ าหุน้ที่ไดร้บัจากการแปลงสภาพออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
นบัจากวนัท่ีไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพ NHTPE สามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขาย โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายใตป้ระกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะไม่ถูกหา้มมิใหน้ าหุน้ที่ไดร้บัจากการแปลงสภาพออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนื่องจากเป็นสถาบนัการเงิน และเขา้ข่าย
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เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2558 
ประกอบกบัขอ้ 2(4)(ค) และ (ฐ) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ.  
17/2551 เรือ่ง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั ดว้ยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เหตผุลและความจ าเป็นของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า  

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ
บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย  ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้
บริษัทฯ ไดร้บัเงินทุนเพื่อด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชียตามจ านวนท่ีตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทนุที่อาจ
เกิดขึน้จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจุบนั  รายละเอียดประโยชนข์องแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ปรากฏในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

(ข) ความเหมาะสม เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใหแ้ก่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าของประเทศไทย และ NHTPE ซึ่ง
เป็นกองทนุสว่นบุคคลที่มุ่งเนน้การลงทนุในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยบริหารจดัการ
เงินทนุจากผูล้งทนุต่าง ๆ ทั่วโลก และอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ Morgan Stanley Private 
Equity Asia โดย Morgan Stanley Private Equity Asia เป็นบรษัิทยอ่ยของ Morgan Stanley ซึง่
เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์นิวยอรก์ (NYSE) โดยมีมูลค่า
ทรพัยส์ินลงทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหาร (AUM) ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประมาณ 1.5 ลา้นลา้น
ดอลลารส์หรฐั โดยผูล้งทนุทัง้ 2 ราย เป็นผูล้งทนุท่ีมีศกัยภาพในดา้นเงินทนุ และสามารถลงทนุใน
บริษัทฯ ไดจ้ริง รวมถึงเป็นผูล้งทนุที่เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียที่
จะฟ้ืนตวัภายหลงัจากการคลีค่ลายของสถานการณ ์COVID-19 ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ ใน
การไดร้บัสนบัสนนุดา้นเงินทนุเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และสรา้งความเช่ือมั่นให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯ รวมถึงเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องบรษัิทฯ  

(ค) ความคุม้ค่าของประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้บัเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพและราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพกบัราคาตลาดฯ ท่ีบรษัิทฯ ตอ้งสญูเสยีไป  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) อย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีความ
แน่นอนว่าสถานการณ์จะกลบัไปสู่ปกติไดเ้มื่อใด ท าใหธุ้รกิจของบริษัทฯ นัน้มีความไม่แน่นอน 
การจะหาเจา้หนี ้และนกัลงทุน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและรว่มลงทุนในบริษัทฯ ใน
สถานการณท์ี่มีความไมแ่นน่อนขณะนี ้จึงเป็นเรื่องที่ไมง่่ายนกั  
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การท่ีสถาบนัการเงินยินดีปลอ่ยสนิเช่ือใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย และการไดน้ักลงทุน เช่น AAA และผูล้งทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา  6 ราย 
รวมทัง้นกัลงทุนซึ่งลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ เขา้มาช่วยเหลือทางดา้นสภาพคล่อง
ใหแ้ก่บริษัทฯ ในสภาวการณเ์ช่นนี ้และเขา้มารว่มลงทนุในบรษัิทฯ จะช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจ
ในการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก และนกัลงทุนเหลา่นีต้่างถือเป็นนกัลงทนุที่มีความ รู ้
ความเช่ียวชาญ เป็นนกัลงทนุที่มีคณุภาพ รวมถึงผูม้ีประสบการณใ์นธุรกิจการบิน เช่น AAA นกั
ลงทุนเหล่านี ้จะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จะช่วยเสริมสรา้ง
ความมั่นใจในการลงทนุในธุรกิจของบรษัิทฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุรายอื่น ๆ 

อนึง่ ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วในราคาที่ 1.75 บาทต่อหุน้นัน้ แมว้า่ราคาเสนอขาย
จะเป็นราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาด ซึง่เป็นราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 
2564 ถึงวนัที่ 18 ตลุาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้เพิ่มทุนรองรบัโดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจนในครัง้นี  ้แต่บริษัทฯ เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่
เหมาะสมของบริษัทฯ แลว้ การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย
ราคาดงักลา่ว มีความคุม้คา่และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมทัง้สิน้ประมาณ 14,000 ลา้นบาท 
รวมถึงภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ จะท าใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียซึ่ง
เป็นบรษัิทท่ีมีการด าเนินธุรกิจ (Operating company) เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 55 เป็นรอ้ยละ 100  

นอกจากนี ้การเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะส่งผลใหห้นีส้ินของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 
ลา้นบาท จากการที่ไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืนหนีท้างการคา้ต่าง ๆ ใหก้บักลุม่บริษัทของ AAGB 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่ม
มากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง 

(ง) ผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เกิดจากการออกหุน้ใหม่จากการใชส้ิทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(share-based payments) 

การออกหุน้ใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดเป็น
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์(share-based payment)  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุน้ของบริษัทฯ แลว้เห็นว่าราคาเสนอขายหุน้ที่ 
1.75 บาทต่อหุน้ สอดคลอ้งกับมูลค่ายุติธรรมต่อหุน้ของบริษัทฯ เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ที่ 
1.75 บาทตอ่หุน้เป็นราคาที่ก าหนดใหใ้ชใ้นการท าธุรกรรมปรบัโครงสรา้งทัง้หมด ทัง้ในการขายหุน้
เพิ่มทุนและหุน้เพิ่มทุนรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และการขายหุน้เพิ่มทุน
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ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น ซึ่งบริษัทฯ ไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ แลว้โดยผูส้อบบญัชี
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ ไม่ตอ้งบันทึกค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์ 

(จ) แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีได้
จากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้ความเพียงพอของเงินทุนในกรณีที่เงินที่ไดจ้ากการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตาม
แผนการใชเ้งินดงักลา่ว 

บรษัิทฯ จะน าเงินที่จะไดร้บัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ไปใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. (เมื่อรวมกับเงินที่เหลือจากแผนการใช้เงินของการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั) ใชซ้ือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลอืทัง้หมดอีกรอ้ยละ 30.8 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ
ไทยแอรเ์อเชีย จ านวนประมาณ 3,900 ลา้นบาท ซึ่งการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลือถือเป็น
สว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดยบรษัิทฯ 
คาดวา่จะด าเนินการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วภายในไตรมาส 1 ปี 2565 

2. ใชเ้พื่อเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือใหกู้้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชีย
น าไปช าระหุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และ
เดือนมิถุนายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินต้นจ านวนทั้งสิน้ 2,800 ลา้นบาท พรอ้มทั้ง
ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุน้กูช้ดุนัน้ และ/หรอืน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่า
น า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน 
เป็นตน้ ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่เงินจ านวนดงักลา่วจะเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา 
18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

แผนการใชเ้งินขา้งตน้ของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนั และเป็นคาดการณ์ที่ดี
ที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลกัทรพัย์จ านวนดังกล่าว ตามแผนงาน
ปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ทัง้นี ้แผนงานของ
บริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ อาจแตกต่างไป ซึ่งขึน้อยู่กบัการฟ้ืนตวัของ
อตุสาหกรรมการบิน และการทอ่งเที่ยว ท่ีอาจมีความผนัผวนจากโรคระบาด หรอื คา่น า้มนั
เชือ้เพลิง เป็นตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากแผนการที่ระบไุว้
ขา้งตน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจดัสรรเงินที่ไดจ้ากการ
เพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการตามแผนการใชเ้งินไดต้าม
ก าหนด และจ านวนเงินที่จะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้งมีความเพียงพอส าหรบัแผนการใชเ้งิน
ตามรายละเอียดที่ระบใุนสรุปแผนการใชเ้งินทนุตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย ในวาระท่ี 2 
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(ฉ) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการด าเนินการตาม
แผนการใชเ้งิน รวมทัง้การวิเคราะหค์วามสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพท่ีไมใ่ชส้ทิธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะมีผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) และ
ผลกระทบต่อสว่นแบง่ก าไร / (ขาดทนุ) (Earnings / (Losses) per share dilution) ตามรายละเอียด
ที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ จะสง่ผลให้
หนีส้นิของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 ลา้นบาท จากการท่ีไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืน
หนีท้างการคา้ต่าง ๆ ใหก้บักลุม่บรษัิทของ AAGB ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลให้
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่มมากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผูถื้อหุน้ลดลง ตามรายละเอียดที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

ส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่บริษัทฯ เสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่มีประเด็นในเรื่องความสามารถในการ
ช าระหนีข้องบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 
เนื่องจากหากไมม่ีการใชส้ทิธิแปลงสภาพภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ ทกุกรณี 

(ช) ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษัิท 

- ค ารบัรองเก่ียวกบัผูล้งทนุในวงจ ากดั 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังเก่ียวกับคุณสมบัติของ (ก) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ (ข) NHTPE  แลว้ และมีความเห็นว่าผูล้งทุนในวงจ ากัด
ดงักลา่วเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบรษัิทฯ ไดจ้รงิ 

- ค ารบัรองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า  

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า โดยกระท า
การ หรอืละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว และก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบริษัทฯ ไม่
เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการ
ตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทน
บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  
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 นอกจากนี ้หากการกระท าการหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่านัน้เป็น
เหตใุหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรยีกให้
กรรมการรบัผิดชอบในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บริษัทฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสยีง
รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการ
ดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้
ดงักล่าวสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP) คณะกรรมการบริษัท
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษัิทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรบัต่อผูล้งทุนในวงจ ากัด เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรบัต่อผูล้งทุนใน
วงจ ากัด เช่น วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสาร หรอืสญัญาใด ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรบัต่อผูล้งทุนในวงจ ากัด  ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ไดทุ้กประการ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 ผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  ขอทราบรายละเอียดการแปลงสภาพหุน้กูว้า่ ในเดือนไหนจะเริม่นบัวนัแรกในการแปลงสภาพ 

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

  การแปลงสภาพหุน้กู ้ทางผูท้ี่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงสภาพไดเ้ลย และแปลงเมื่อใดก็ได้
ภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออก 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 
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ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้
รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพซึง่มีราคาแปลงสภาพเป็นราคาต ่า ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  3,079,336,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2692 

ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,295 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ดงันี ้ 

(ก) ความเป็นมา 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียในวาระที่ 2 
ขา้งตน้  

(ข) การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทนุต่าง ๆ และผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ และเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  485,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,285,000,000  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท เพื่อจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 5,028,571,429 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(PP)   

(2)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) (รวมบคุคลในวงจ ากัด (PP) ตามขอ้ (1) ขา้งตน้) 
และ  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุน้ เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพ  
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 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ 

 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียน 1,285,000,000 บาท (หนึง่พนัสองรอ้ยแปดสบิหา้ลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 12,850,000,000 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัแปดรอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท (ศนูยจ์ดุหนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั 12,850,000,000 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัแปดรอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ ไมม่ี -” 

 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
แกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียด
ที่เสนอขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย  

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการจดทะเบียน จะตอ้งมีการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหลายประการ คณะกรรมการ
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารของบริษัทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแกไ้ขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค าในหนงัสอืบรคิณหส์นธิเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งจนกวา่การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษัิทฯ ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,079,325,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2688 

ไม่เห็นดว้ย 22,669,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7307 

งดออกเสียง 10,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

บตัรเสีย 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (1) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผู้ถอืหุน้แตล่ะรายถอือยู ่และ (3) เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
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วาระที่ 5.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ในราคาต ่า ซ่ึงก าหนดราคาเสนอขายไว้
อยา่งชัดเจน 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า ซึ่งก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน 
ดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย ประเภทผูล้งทนุ 

  บรษัิทฯ มีแผนที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 5,028,571,429 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ตอ่ไปนี ้

รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั* จ านวนหุ้นสูงสุดที่
จะไดร้บัการจดัสรร 

คิดเป็นรอ้ยละของหุ้นทั้งหมดของ
บริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุ้น
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

1. AAA 4,457,142,857 หุน้ 45.12 

2. นายพิธาน องคโ์ฆษิต 362,049,116 หุน้ 3.7 

3. นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 150,947,980 หุน้ 1.5 

4. นายบณัฑิต พิทกัษ์สทิธ์ิ 14,607,869 หุน้ 0.1 

5. นางปิยะพร วิชิตพนัธุ ์ 14,607,869 หุน้ 0.1 

6. นายสวุพล สวุรุจิพร 14,607,869 หุน้ 0.1 

7. นายวรพจน ์อ านวยพล 14,607,869 หุน้ 0.1 

2. วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด  

ราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 1.75 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะรายถืออยู่ 

ราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัที่ราคา 1.75 บาทนัน้อา้งอิงจาก (ก) ราคาตลาด
ของหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 17 เมษายน 2563 ถึง
วนัที่ 18 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากบั 1.43 - 3.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนักเท่ากับ 2.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
สว่นลดจากราคาตลาดยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการประมาณรอ้ยละ 26.5 ประกอบกับ 
(ข) การเจรจากับบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมในการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ เช่น ความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งตอ้งจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพ
คลอ่งและรองรบัการด าเนินงานในระยะเวลา 18 – 24 เดือน รวมถึงแผนการเพิ่มทุนใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (RO) (ซึง่ราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุน้
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระเกินควรแก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในสถานการณก์าร
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แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดว้ยวิธีอื่น ๆ 
เช่น อตัราสว่นราคาต่อก าไร (P/E ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) 
หรอืมลูค่าตามบญัชีนัน้ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 
และสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียมีคา่เป็นลบ 

นอกจากนี ้ราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทตอ่หุน้ ถือเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า 
กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ  โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 
ตุลาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอ
อนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั อนึง่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั
ของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ เทา่กบั 2.96 บาทตอ่หุน้  

3. วิธีการเสนอขายและการจดัสรร 

เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่และจดัสรรหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง
มีจ านวนไม่เกินหา้สิบรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน ทัง้นี ้หากมีหุน้เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในวาระนี ้บริษัทฯ จะไม่จดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลอื่น และจะตดั
หุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วทัง้จ านวน 

4. วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

- วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้ 

เพื่อระดมทนุใหเ้ป็นไปตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และของไทยแอร์
เอเชีย โดยมีสาระส าคญัของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และของไทยแอร์
เอเชีย เพื่อน าไปใชส้  าหรบัการซือ้หุน้เพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย และการซือ้หุน้สว่นท่ีเหลอืของ
ไทยแอรเ์อเชีย และลดหนีส้นิคงคา้งของไทยแอรเ์อเชีย รวมทัง้สิน้ 7,800 ลา้นบาท เพื่อท าให้
บริษัทฯ ไดม้าซึ่งหุน้ของไทยแอรเ์อเชียเกือบทัง้สิน้ และสามารถเป็นเจา้ของและมีอ านาจ
ควบคมุไทยแอรเ์อเชียแต่เพียงผูเ้ดียว เงินสว่นที่เหลือจากการระดมทนุอีกจ านวนประมาณ 
6,200 ลา้นบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) จะ
สามารถน าไปเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือ ใหกู้ย้ืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอร์
เอเชียใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่กลุม่บรษัิทฯ ในระยะยาว 

- แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษัิทฯ มีแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ดงันี ้

1) ช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 3,900 ลา้นบาทบวกดอกเบีย้ ซึ่งมีการกูย้ืมมาเพื่อ
เพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย 
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2) ช าระเงินคา่ซือ้หุน้สว่นที่เหลือในไทยแอรเ์อเชียรอ้ยละ 30.8 จ านวน 3,900 ลา้นบาท เพื่อเพิ่ม
สดัส่วนการถือหุ้นในไทยแอรเ์อเชียเป็นรอ้ยละ 100 ตามวัตถุประสงค์ของแผนการปรับ
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียในครัง้นี ้ 

3) เพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือใหกู้ย้ืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย โดยใชเ้งินส่วนที่เหลือจากการ
ปรับโครงสรา้งอีกประมาณ 6,200 ล้านบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากหัก
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง) เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชียน าไปช าระคืนหนีต้าม
หุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถนุายน 
2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติ
ของหุ้นกู้ชุดนั้น และ/หรือน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่
คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการการบิน เช่น คา่เช่าเครือ่งบิน ค่าน า้มนัเชือ้เพลงิ ค่า
ใชบ้ริการในสนามบินและลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทฯ 
คาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา  18 - 24 เดือน
ขา้งหนา้ 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินขา้งตน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนั และเป็นคาดการณ์
ที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยจ์ านวนดังกล่าวตามแผนงาน
ปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทัง้นี ้แผนงานของ
บริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไป ซึ่งขึน้อยู่กับการฟ้ืนตวัของ
อตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวที่อาจมีความผนัผวนจากโรคระบาด หรือค่าน า้มนั
เชือ้เพลิง เป็นตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากแผนการที่ระบุไว้
ขา้งตน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการ
เพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และของไทยแอรเ์อเชียไดส้  าเร็จ และความเสี่ยงจากการ
ด าเนินโครงการ รวมทัง้ระบงุบประมาณที่คาดวา่จะใชใ้นเบือ้งตน้ และงบประมาณทัง้หมดที่
คาดวา่จะตอ้งใชเ้พื่อใหโ้ครงการสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิทฯ (ถา้มี) 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และ
ของไทยแอรเ์อเชียไดส้  าเรจ็ บริษัทฯ ก็ไม่อาจซือ้หุน้เพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชียและหุน้สว่นที่
เหลอืของไทยแอรเ์อเชียได ้และจะไมส่ามารถเป็นเจา้ของหุน้เกือบทัง้หมดในไทยแอรเ์อเชีย
ได ้และที่ส  าคญั บรษัิทฯ จะไม่มีสภาพคลอ่งเหลือเพียงพอส าหรบัการประกอบกิจการตอ่ไป
ของบริษัทฯ ซึ่งจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด ารงอยูข่องบริษัทฯ และ
ไทยแอรเ์อเชีย 

หากบรษัิทฯ สามารถด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และของ
ไทยแอรเ์อเชียไดส้  าเรจ็ บริษัทฯ จะเป็นเจา้ของหุน้เกือบทัง้สิน้ในไทยแอรเ์อเชีย ซึง่ก่อใหเ้กิด
ผลดีแก่บริษัทฯ ในแง่ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของ COVID-19 คลี่คลาย และมีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลบัมาเป็นปกติ จะส่งผล
ใหผ้ลประกอบการของไทยแอรเ์อเชียกลบัมาเติบโต และบริษัทฯ สามารถรบัรูผ้ลประกอบการ
ดงักลา่วไดเ้ต็มจ านวน  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นเจา้ของหุน้เกือบทัง้สิน้ในไทยแอรเ์อเชีย บริษัทฯ จะ
ไดร้บัผลกระทบทางการเงินทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชียเช่นกัน หากผลการด าเนินงานของ
ไทยแอรเ์อเชียนัน้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

5. ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหุน้ โดยอย่างนอ้ยใหร้ะบผุลกระทบตอ่ราคาตลาด
ของหุน้ (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ (control dilution) และความคุม้คา่ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรยีบเทียบ
กบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (dilution effect) จากการเสนอขายหุน้ (ไดแ้ก่ ผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อ
สทิธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control dilution)) จะเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ จะ
ส่งผลใหห้นีส้ินของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 ลา้นบาทจากการที่ไทยแอร์
เอเชียจะช าระคืนหนีท้างการคา้ตา่ง ๆ ใหก้บักลุม่บรษัิทของ AAGB ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ 
AAA รวมถึงสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่มมากขึน้ เป็นผลให้
มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง  

6. การแก้ไขขอ้บังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการจัดสรรหุน้ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่มิได้มี
สญัชาติไทย  

บรษัิทฯ จะด าเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เพื่อเพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้ว 
เพื่อรองรบัการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทย 
(กลา่วคือ AAA)  

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) (กลา่วคือ AAA) ซึง่เป็นบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทย 
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั (ฉบบัแกไ้ข) ของบรษัิทฯ กลา่วคือ จะไมท่ าใหม้ีบคุคล
ที่ไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่าสดัสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุว้
ในขอ้บงัคบั (ฉบบัแกไ้ข) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไวใ้นวาระที่ 6 ซึ่งจะได้
กลา่วตอ่ไป 

7. ขอ้จ ากดัการโอนหุน้ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ขา้ขา่ยเป็น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บคุคลในวงจ ากดั (PP) ที่



31 

จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว จะถกูหา้มไมใ่หน้ าหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่
ไดร้บัจากการเสนอขายในครัง้นีอ้อกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักลา่วท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือนแลว้ จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขายดงักลา่ว ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
ดว้ยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เหตผุลและความจ าเป็นของการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุในราคาต ่า  

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ
บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย  ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้
บริษัทฯ ไดร้บัเงินทุนเพื่อด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชียตามจ านวนท่ีตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทนุที่อาจ
เกิดขึน้จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจุบนั  รายละเอียดประโยชนข์องแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

(ข) ความเหมาะสม เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในราคาต ่าให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

AAA มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการประกอบธุรกิจสายการบินท่ีจะช่วยสง่เสริม
การด าเนินงานและสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียได ้โดย AAA เป็นบริษัทย่อยที่ 
AAGB ถือหุน้รอ้ยละ 100 ทัง้นี ้AAGB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์Bursa ซึ่งเป็น
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศมาเลเซีย และ AAA ยังถือหุน้ในบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจสายการบิน
ภายใตแ้บรนด ์“AirAsia” ในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์อินเดีย รวมถึงในประเทศ
ไทย ทัง้นี ้AAA จะใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการประกอบธุรกิจสายการบิน
ดงักลา่วในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของไทยแอรเ์อเชียในฐานะผูถื้อหุน้ทางออ้มผ่านการถือ
หุน้ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการสนบัสนุนในฐานะผูถื้อหุน้ทางตรงในไทยแอรเ์อเชีย นอกจากนี ้
การเพิ่มทุนใหแ้ก่ AAA เป็นสว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย ซึ่งมีความจ าเป็น ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย รวมถึงผ่านการ
เจรจาและเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่เก่ียวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 
ขา้งตน้  

นกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย เป็นผูล้งทุนที่มีศกัยภาพดา้นการเงิน โดยเป็นนกั
ธุรกิจ ผูบ้ริหาร และนักลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงเป็นผู้ลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ที่จะฟ้ืนตัว
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ภายหลงัจากการคลีค่ลายของสถานการณ ์COVID-19 ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ ในการไดร้บั
สนบัสนนุดา้นเงินทนุเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และสรา้งความเช่ือมั่นใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
รวมถึงเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องบรษัิทฯ 

(ค) ความคุม้ค่าของประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้บัเปรียบเทียบกับสว่นต่างของราคาเสนอขายหุน้กับ
ราคาตลาดฯ ท่ีบรษัิทฯ ตอ้งสญูเสยีไป  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) อย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีความ
แน่นอนว่าสถานการณ์จะกลบัไปสู่ปกติไดเ้มื่อใด ท าใหธุ้รกิจของบริษัทฯ นัน้มีความไม่แน่นอน 
การจะหาเจา้หนี ้และนกัลงทุน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและร่วมลงทุนในบริษัทฯ ใน
สถานการณท์ี่มีความไมแ่นน่อนขณะนี ้จึงเป็นเรือ่งที่ไมง่่ายนกั  

การท่ีสถาบนัการเงินยินดีปลอ่ยสนิเช่ือใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย และการไดน้กัลงทนุ เช่น AAA และผูล้งทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดา รวมทัง้นกั
ลงทนุซึ่งลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ เขา้มาช่วยเหลอืทางดา้นสภาพคลอ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ 
ในสภาวการณเ์ช่นนี ้และเขา้มารว่มลงทนุในบรษัิทฯ จะช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจในการลงทนุใน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก และนกัลงทนุเหลา่นีป้ระกอบดว้ยนกัลงทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ 
ซึง่ตา่งถือเป็นนกัลงทนุที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญ เป็นนกัลงทนุที่มีคณุภาพ รวมถึงผูม้ีประสบการณ์
ในธุรกิจการบิน เช่น AAA นกัลงทนุเหลา่นี ้จะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจของบรษัิท
ฯ รวมทัง้จะช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจในการลงทนุในธุรกิจของบรษัิทฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุรายอื่น ๆ 

ทัง้นี ้ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วและราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ 1.75 
บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาประเมินตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท 
ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) จากวิธีมลูคา่หุน้ตามราคาตลาดที่ 2.38 – 3.03 บาทต่อหุน้ อาจ
สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้เดิมเสยีประโยชนจ์ากผลกระทบของราคาหุน้เฉลี่ยที่ลดลงตามทฤษฎี และสง่ผล
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมรายอื่น (Control Dilution) ลดลง 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่สอดคลอ้งกบัท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระว่า การเขา้
ท ารายการมีความจ าเป็น เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็น เร่งด่วนในการเพิ่มทุน เพื่อการ
แกปั้ญหาสภาพคลอ่ง ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ สามารถปรบัปรุงฐานะทางการเงินให้
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กูต้า่ง ๆ ได ้ 

อนึง่ ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วในราคาที่ 1.75 บาทต่อหุน้นัน้ แมว้่าราคาเสนอขาย
จะเป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 
2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อขออนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทนุโดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชดัเจนในครัง้นี ้และเป็นราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี (Book value) ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็น
วา่มลูคา่ตามบญัชีไมไ่ดพ้ิจารณาดา้นกระแสเงินสดที่บรษัิทฯ ก าลงัเผชิญปัญหาดา้นสภาพคลอ่ง 
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(ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีมลูค่าตามบญัชีสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เท่ากบั 
2.23 บาทต่อหุน้ และอาจลดลงอีกไดจ้ากผลขาดทนุสทุธิของไทยแอรเ์อเชีย หากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในทางที่ดีขึน้) โดยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกอบดว้ยค่าความนิยม และสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน 23,691.72 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 4.88 บาทต่อหุ้น ซึ่งค่าความนิยม และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวจะเกิด
ประโยชนเ์มื่อบรษัิทฯ สามารถหานกัลงทนุท่ีจะเพิ่มทนุ เพื่อน าเงินมาเสรมิสภาพคลอ่งใหแ้ก่บรษัิท
ฯ และไทยแอรเ์อเชียในครัง้นีท้ี่ราคาปรบัโครงสรา้งเทา่กบั 1.75 บาทตอ่หุน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าราคาดงักลา่วเป็นราคาที่สะทอ้นถึงมลูคา่ที่เหมาะสมของบรษัิทฯ แลว้ 
เนื่องจากเป็นการอ้างอิง (ก) ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังในช่วง 360 วันท าการ2 
เทา่กบั 1.43 - 3.14 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากบั 2.38 บาทต่อหุน้ ซึ่ง
ราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นสว่นลดจากราคาตลาดดงักลา่วประมาณรอ้ยละ 
26.5 ประกอบกับ (ข) การเจรจากับนักลงทุนในวงจ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ เช่น ความจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งตอ้งจดัหาเงินทุนเพื่อเสริม
สภาพคล่องและรองรบัการด าเนินงานในระยะเวลา 18 – 24 เดือนข้างหน้า โดย ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน และสินทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 21,680.05 ลา้นบาท และ 
1,714.91 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ มี
หนีส้ินหมุนเวียนสงูกว่าสินทรพัยห์มุนเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคลอ่ง และอาจเกิด
ปัญหาการผิดนัดช าระหนีต้่อไปได้ รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น (RO) (ซึ่งราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) 
เพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระเกินควรต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
(Covid-19) ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดว้ยวิธีอื่น ๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E 
ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) หรือมูลค่าตามบัญชีนั้นไม่สามารถ
ค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ และสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียมี
คา่เป็นลบ  

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยราคาดงักล่าว มีความ
คุม้ค่าและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมทัง้สิน้ประมาณ 14,000 ลา้นบาท รวมถึงภายหลงัการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ จะท าใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในไทยแอรเ์อเชียซึ่งเป็นบริษัทที่มีการด าเนิน
ธุรกิจ (Operating company) เพิ่มขึน้จากร้อยละ 55 เป็นรอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียที่ผ่านการเจรจาและเห็นชอบ
รว่มกันระหว่างบริษัทฯ สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืมเงิน ผูร้ว่มลงทนุรายใหม่ (ผูจ้องซือ้หุน้ใหม่และผู้
จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) และ AAA ซึ่งจะไดป้ระโยชนร์ว่มกนั เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถรบัผู้
ผลประกอบการของไทยแอรเ์อเชียไดเ้ต็มจ านวน เมื่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 

                                                           
2  ระหวา่งวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 
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คลี่คลาย และมีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลบัมาเป็นปกติ ซึ่งสง่ผลใหผ้ลประกอบการของไทย
แอรเ์อเชียมีโอกาสกลบัมาเติบโตไดใ้นอนาคต 

นอกจากนี ้การเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะส่งผลใหห้นีส้ินของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียลดลง 3,900 
ลา้นบาท จากการที่ไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืนหนีท้างการคา้ต่าง ๆ ใหก้ับกลุม่บริษัทของ AAGB 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่ม
มากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง  

(ง) ผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เกิดจากการออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัดดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
(share-based payments) 

การออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั เป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(share-based payment) อย่างไรก็ดี 
บรษัิทฯ ไดป้ระเมินมลูคา่ยตุิธรรมตอ่หุน้ของบรษัิทฯ และเห็นวา่ราคาเสนอขายหุน้ท่ี 1.75 บาทต่อ
หุน้ สอดคลอ้งกบัมลูคา่ยตุิธรรมตอ่หุน้ของบรษัิทฯ เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ท่ี 1.75 บาทตอ่หุน้
เป็นราคาที่ก าหนดใหใ้ชใ้นการท าธุรกรรมปรบัโครงสรา้งทัง้หมด ทัง้ในการขายหุน้เพิ่มทนุและหุน้
เพิ่มทุนรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และการขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัสว่น  ดงันัน้ บรษัิทฯ ไมต่อ้งบนัทกึคา่ใชจ้่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

(จ) แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุในวงจ ากดั และความเป็นไปไดข้อง
แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุในวงจ ากดั รวมทัง้ความเพียงพอของ
เงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ ากัดไม่ครอบคลุม
งบประมาณทัง้หมดที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินดงักลา่ว 

บรษัิทฯ จะน าเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ไปใช้
เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. ใช้ช าระคืนหนีเ้งินกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินจ านวนประมาณ 3,900 ลา้นบาท บวก
ดอกเบีย้ ซึ่งบริษัทฯ จะไดกู้้ยืมเงินมาเพื่อเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของไทยแอร์
เอเชีย ซึง่จะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทฯ ในไทยแอรเ์อเชียเพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 
55 เป็นรอ้ยละ 69.2 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย ทัง้นี ้การด าเนินการ
ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอร์
เอเชีย โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะด าเนินการช าระคืนหนีเ้งินกูด้งักลา่วภายในปี 2564  

2. ใชซ้ือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลือทัง้หมดอีกรอ้ยละ 30.8 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของไทย
แอรเ์อเชีย จ านวนประมาณ 3,900 ลา้นบาท ซึง่การซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลือถือเป็น
สว่นหนึง่ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดยบรษัิท
ฯ คาดว่าจะด าเนินการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียส่วนที่เหลือดงักลา่วภายในไตรมาส 1 ปี 
2565 
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3. ใช้เพื่อเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือใหกู้้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอร์
เอเชียน าไปช าระหุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2565 และเดือนมิถนุายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้นบาท 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุน้กูช้ดุนัน้ และ/หรอื น าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการการบิน เช่น คา่
เช่าเครือ่งบิน ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชบ้รกิารในสนามบินและลานจอดเครือ่งบิน และ
ค่าตอบแทนพนักงาน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเพียงพอ
ส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

แผนการใช้เงินข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็น
คาดการณท์ี่ดีที่สดุในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยจ์ านวนดงักลา่ว 
ตามแผนงานปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาจแตกต่างไป ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว ท่ีอาจมีความผนัผวน
จากโรคระบาด หรอื คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ เป็นตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินท่ีเกิดขึน้จรงิอาจ
แตกตา่งไปจากแผนการท่ีระบไุวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ จะใชค้วามพยายามอยา่ง
ดีที่สดุในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลา
ที่กลา่วขา้งตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ ด าเนินการตามแผนแผนการใช้เงินได้ตาม
ก าหนด และจ านวนเงินที่จะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้งมีความเพียงพอส าหรบัแผนการใชเ้งิน
ตามรายละเอียดที่ระบใุนสรุปแผนการใชเ้งินทนุตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

(ฉ) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อนัเนื่องจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากัด และการ
ด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน  

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ จะมี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) และผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร / (ขาดทนุ) (Earnings / (Losses) per share dilution) 
ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ จะสง่ผลให้
หนีส้นิของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 ลา้นบาท จากการท่ีไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืน
หนีท้างการคา้ตา่ง ๆ ใหก้บักลุม่บริษัทของ AAGB ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลให้
สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่มมากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผูถื้อหุน้ลดลง ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

(ช) ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษัิท 
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- ค ารบัรองเก่ียวกบัผูล้งทนุในวงจ ากดั 

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผูล้งทนุใน
วงจ ากัดแลว้ และมีความเห็นว่า AAA เป็นมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมการด าเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  และไทยแอรเ์อเชียได้ และผูล้งทุนใน
วงจ ากดัรายอื่น ๆ ตา่งเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบรษัิทฯ ไดจ้รงิ 

- ค ารบัรองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิทในเรือ่งที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั
ในราคาต ่า  

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมัดระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั
ในราคาต ่า โดยกระท าการ หรอืละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว  และ
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ บรษัิทฯ สามารถเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้
แตห่ากบริษัทฯ ไมเ่รียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทฯ ไม่
ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

 นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับ
การจดัสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่านัน้เป็นเหตใุหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษัิทฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบ
ในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บรษัิทฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสทิธิออกเสียงรวมกนัไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการ
ดงักลา่วได ้ซึง่หากบรษัิทฯ ไมด่  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ ผู้
ถือหุน้ดงักลา่วสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในวาระ 5.1  ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรอืแกไ้ขเปลี่ยนแปลง การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ 

(ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น วิธีการช าระราคา 
หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจัดสรรหุน้
เพียงคราวเดียวหรือหลายคราว แลว้แต่เห็นสมควร ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

(ค)  ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ 
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ
มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า ซึ่งก าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) 
และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และออกเสยีงคดัคา้นการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่าในครัง้นี ้ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,079,326,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2688 

ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,195 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 

งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 5.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ ดงันี  ้
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บริษัทฯ มีแผนที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (RO) 
โดยมีอตัราสว่นการจดัสรรหุน้ 5.7625  หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยเศษของหุน้ให้
ปัดทิง้) ในราคาหุน้ละ 1.75 บาท  

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดขึน้หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนในแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ในวาระที่ 5.1 เสร็จสิน้ และบุคคลในวงจ ากัดตามวาระที่ 5.1 
กล่าวคือ AAA และนกัลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาอีก 6 รายจะมีสิทธิไดร้บัจดัสรรและจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ตนถืออยูใ่นบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ของ AAA และนกัลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาอีก 6 รายภายหลงัจากการ
จองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ตามวาระที่ 5.2 นีจ้ะเป็นดงันี ้ 

รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั* จ านวนหุ้นสูงสุดภายหลัง
การไดร้บัจดัสรรจาก RO 

คิดเป็นรอ้ยละของหุ้น
ทั้ งหมดของบ ริ ษั ท ฯ 
ภายหลงัจาก RO 

1. AAA 5,230,616,671 45.12 

2. นายพิธาน องคโ์ฆษิต 424,877,596 3.7 

3. นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 177,142,857 1.5 

4. นายบณัฑิต พิทกัษ์สทิธ์ิ 17,142,857 0.1 

5. นางปิยะพร วิชิตพนัธุ ์ 17,142,857 0.1 

6. นายสวุพล สวุรุจิพร 17,142,857 0.1 

7. นายวรพจน ์อ านวยพล 17,142,857 0.1 

* ขอ้มูลขา้งตน้จดัเตรยีมบนสมมตฐิานว่าผูถ้อืหุน้รายอืน่ ๆ ของบรษิัทฯ ต่างใชส้ทิธิจองซือ้หุน้ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ของตน 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวน
หุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ขา้งตน้ บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดเท่ากับราคาที่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (PP) โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึง
วนัที่ 18 ตลุาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
เพื่อขออนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่
แต่ละรายถืออยู่ (RO) อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการเทา่กบั 2.96 บาทตอ่หุน้ 
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ผูถื้อหุน้ทุกราย (รวมถึง AAA และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาอีก 6 ราย) มีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้
เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ในครัง้นี ้
ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุน้ในรอบแรกแลว้ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ที่
ไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสทิธิตามสดัสว่นการถือ
หุน้ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(RO) ในรอบแรกมากกวา่หรอืเทา่กบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิและช าระคา่จอง
ซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(RO) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายโดยน า
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวน
หุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะ
ไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้
ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระ
คา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ
ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน า
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ย
จ านวนหุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดย
จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละราย
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  
หรือไม่สามารถจดัสรรไดอ้ีก  
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 ทัง้นี ้หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษัทฯ จะไม่จดัสรร
ใหแ้ก่บคุคลอื่น และจะตดัหุน้เพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

อนึ่ง บริษัทฯ อาจไม่สามารถจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ RO ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใดของบรษัิทฯ ได ้
หากการจัดสรรดังกล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ (ฉบบัแกไ้ข) ซึง่ไดร้ะบเุรื่องคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ตาม พรบ. การเดินอากาศไว ้อยา่งไรก็ดี เพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ RO ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ นัน้สอดคลอ้งกบัมาตรา 33 (3) ของ พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคส์ละสิทธิไม่รบัจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
RO หากการจดัสรรดงักลา่วจะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไมเ่ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ (ฉบบัแกไ้ข) ซึง่ไดร้ะบเุรื่องคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ตาม พรบ. การเดินอากาศ ไว ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะระบรุายละเอียดในเรือ่งของการสละสิทธิ (ไม่รบัจดัสรรหุน้เพิ่มทุน RO 
หากการจัดสรรดังกล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข)) ในใบจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้
สดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ (ฉบบัแกไ้ข) 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 5.2 ทุกประการ 
และใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) เป็นวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 และวนัจองซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ เป็นช่วงวนัที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 14 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ)  

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา 
ดงักลา่วได ้หากมีความจ าเป็น ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธาน
กรรมการบรหิาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในวาระ 5.2  ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุน้สามัญ  
เพิ่มทนุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ 

(ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น วิธีการช าระราคา 
หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจัดสรรหุน้
เพียงคราวเดียวหรือหลายคราว แลว้แต่เห็นสมควร ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
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(ค)  ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ 
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ
มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  การโอนเงินเพิ่มทนุท าอยา่งไร ภายในเมื่อไหร ่

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

ตามที่ไดน้  าเสนอไป Record date คือวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 ตอ้งมีรายช่ือเป็นผูถื้อหุน้ของ AAV ณ 
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 จะไดร้บัสทิธิในการซือ้หุน้ RO ในอตัราสว่น คือ 5.7625 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม ่
ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิจะไดร้บัเอกสารที่ระบรุายละเอียดและวิธีการจองซือ้ 
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2564 หรือประมาณตน้เดือนมกราคม 2565 เพื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ในการจองได ้และสดุทา้ยคือตอ้งเตรียมเงินในการจองซือ้หุน้ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ และระยะเวลา
ในการจองคือ 10 - 14 มกราคม 2565 ครบั 

 -  คุณโสมาวดี หิมะทองค า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

กรณีจองหุน้เกินสิทธิ จะไดร้บัจดัสรรเพิ่มเท่าไหร ่และตอ้งช าระเงินอย่างไร และหากจองเกินสิทธิแลว้
ไมไ่ดร้บัจดัสรร จะไดเ้งินคืนอยา่งไร 

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

ในสว่นที่จองหุน้เกินสทิธิบรษัิทจะจดัสรรใหต้ามสดัสว่นของการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิแตล่ะ
ราย ถา้จดัสรรแลว้ยงัมีหุน้เหลอือยูก็่จะจดัสรรอีกรอบหนึง่จนกวา่จะหมดครบั 

 - คุณวรางณัฐ วาทยพร (ที่ปรกึษาทางการเงินจากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)):                

  ถา้หากจองเกินสิทธิแลว้ไม่ไดร้บัการจัดสรร ก็จะมีการคืนเงินใหผู้ถื้อหุน้ทางช่องทางที่ไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้เช่น ถา้แจง้ความประสงคเ์ป็นการโอนเงินก็จะโอนเงินเขา้บญัชี หรอืจะใหจ้่ายเป็นเช็คก็ไดค้ะ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้  และ
การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้
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เห็นดว้ย   3,082,950,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3857 
ไมเ่ห็นดว้ย 19,045,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6139 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่า 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

 คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า ดงันี  ้

 บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพคือราคา 1.75 บาทตอ่หุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 5.3 และการมอบอ านาจที่
เก่ียวขอ้งตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิทปรากฏตามวาระท่ี 3 ขา้งตน้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรหิาร 
และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุในวาระ 5.3 ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจดัสรรหุน้เพียงคราว
เดียวหรอืหลายคราว แลว้แตเ่ห็นสมควร ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ 
ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ ภายใต้เง่ือนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 



43 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีผูถื้อหุน้
รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม  และออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพและหุน้รองรบัซึง่มีราคาแปลงสภาพเป็นราคาต ่า ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,079,326,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2688 
ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,195 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, 
ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดัแถลงตอ่ที่ประชมุ  

คณุวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์ที่ปรกึษากฎหมาย ไดแ้ถลงตอ่ที่ประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในปัจจบุนัได้
ก าหนดสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยไวไ้มเ่กินรอ้ยละ 0.1 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จะแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทย 
โดยจะขยายสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยซึง่เขา้ลงทนุในหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหมข่องบรษัิทฯ ทัง้หุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูล้งทนุในวงจ ากดัตามวาระที่ 5.1 และหุน้เพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (RO) ตามวาระท่ี 5.2 และ 

(ข) บคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยซึ่งไดร้บัหุน้เพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จากการแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพในครัง้นี ้

รวมเป็นจ านวนสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 48.17  

เนื่องจากบรษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นผูถื้อใบอนญุาตการบิน ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
จะมีการแกไ้ขโดยระบุเง่ือนไขคุณสมบัติของผูถื้อหุน้ตาม พรบ. การเดินอากาศ ดว้ยเช่นกัน โดยบริษัทฯ 
สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้ของผูถื้อหุน้รายใด หากการด าเนินการดงักลา่วจะท าให้
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตอ้งเสยีสทิธิตาม พรบ. การเดินอากาศ 
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นอกจากนี ้เนื่องจากบรษัิทฯ จะมีการเพิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 3 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 12 
ท่าน เพื่อรองรบัโครงสรา้งการถือหุน้ใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบัในสว่นของ
อ านาจกรรมการไปพรอ้มกนั 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่จะมีการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงแกไ้ข มีรายละเอียดดงันี ้ 

ขอ้บงัคบัฉบบัเดมิ ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขใหม่ 

ขอ้ 11 หุน้ของบริษัทย่อมโอนกนัได้
อย่างเสรีโดยไมม่ีขอ้จ ากดัและหุน้ท่ีถือ
โดยบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะ
ใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่
เกินกว่ารอ้ยละศนูยจ์ุดหนึ่ง (0.1) ของ
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท การโอนหุน้รายใดที่จะท า
ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่
มิ ใช่ สัญ ชาติ ไทย ขอ งบ ริ ษั ท เกิ น
อตัราส่วนขา้งตน้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุน้บรษัิทรายนัน้ได ้

ขอ้ 11 หุน้ของบริษัทย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากัด 
และหุน้ท่ีถือโดยบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งตอ้ง
มีจ านวนรวมกนัไม่เกินกว่ารอ้ยละศูนยจ์ุดหนึ่ง (0.1) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท  

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการโอนหุน้ตามอตัราที่ก าหนดขา้งตน้
แลว้ บุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยอาจเขา้มาถือหุน้ของบริษัทโดย 
(1) ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
(รวมถึงผูร้บัโอนหุน้ดงักลา่ว) และ (2) ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เนื่องมาจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน 2564 (รวมถึงผูร้บัโอนหุน้ดงักลา่ว) ทัง้นี ้ทัง้ (1) และ 
(2) จะตอ้งไมท่ าใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติ
ไทยทั้งหมดเกินกว่ารอ้ยละ 48.17 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษัิท  

ทั้งนี ้บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหุ้นใด ๆ หรือการรบั
ลงทะเบียนบุคคลใดเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท (ทั้งจ านวนหรือแต่
บางส่วน) หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหอ้ตัราสว่นการถือ
หุน้ของบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบันี ้หรอืท าใหก้ลุม่บริษัทเสยีสิทธิและผลประโยชนท์ี่พงึได้
ตามพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท คือ กรรมการสองคน (2) 
คน ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษัิท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงจ านวน
และช่ือกรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทได ้

ขอ้ 30. กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการไม่
เกินสามคน (3) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคัญ
ของบรษัิท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
จ านวนและช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทได ้
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 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทย เพื่อใหส้ามารถรองรบัการเขา้ลงทนุในหุน้เพิ่มทนุ 
(ทัง้หุน้เพิ่มทนุที่จัดสรรใหแ้ก่นกัลงทนุในวงจ ากดัตามวาระที่ 5.1 ขา้งตน้ และหุน้เพิ่มทนุที่จดัสรรใหแ้ก่นกั
ลงทนุในวงจ ากดัตามการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ตามวาระที่ 5.2 ขา้งตน้) 
ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย และเพื่อใหข้อ้บังคับของบริษัทฯ 
สอดคลอ้งกับ พรบ. การเดินอากาศรวมถึงการแก้ไขเรื่องอ านาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการมอบอ านาจใหป้ระธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของบริษัทฯเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม 
ปรบัปรุงถอ้ยค า รวมถึงการแกไ้ขตามที่นายทะเบียนมีค าสั่ง หรือค าแนะน า เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ข
ขอ้บงัคบัส าเรจ็ลลุว่ง 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไมม่ีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,082,940,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3853 
ไมเ่ห็นดว้ย 19,045,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6139 
งดออกเสยีง 20,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0006 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพยท์ั้งหมดของ AirAsia Aviation Limited 
โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท (Whitewash)  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ 

 คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุวา่ ในการด าเนินการตาม
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย บรษัิทฯ จะมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ AAA จ านวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุน้ ซึ่งหาก AAA จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่ไดร้บัการ
จดัสรร AAA จะมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ คิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 45.12 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท
ฯ ซึ่งขา้มจุดที่ตอ้งท าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ที่รอ้ยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 
สง่ผลให ้AAA มีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554  

ทัง้นี ้เมื่อรวมกับจ านวนที่ผูข้อผ่อนผนัมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (RO) ซึ่งเท่ากับ 
773,473,814 หุ้น ผูข้อผ่อนผันจะถือหุ้นในกิจการรวมเท่ากับ 5,230,616,671 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
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45.12 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจการ (บนสมมติฐานว่าผูถื้อหุน้ของกิจการทุกรายใชส้ิทธิ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนทุกราย) ทัง้นี ้ในกรณีที่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์AAA และนกัลงทุนราย
ใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ตามสิทธิ โดย
ที่ผูถื้อหุน้รายย่อยอื่น ๆ ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และไดต้ดัจ านวนหุน้ส่วนที่เหลือทิง้ AAA จะมี
สดัสว่นการถือหุน้ในกิจการเท่ากบัรอ้ยละ 47.16 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของกิจการ ภายหลงัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) และแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (RO) 

อย่างไรก็ตาม AAA มีความประสงคจ์ะขอผ่อนผันหนา้ที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ซึง่ในการขอผอ่นผนัจะตอ้ง
ด าเนินการตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อนมุตัิการเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อผูข้อผ่อนผนั และยินยอมใหผู้ข้อผ่อนผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บริษัทฯ ภายหลงัการไดม้าซึ่งหลกัทรพัยด์งักลา่วดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงักล่าวไม่ใหน้ับรวมการออกเสียงของผูข้อ
ผ่อนผนั บุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั บุคคลที่กระท าการรว่มกัน (Concert Party) กบัผูข้อผ่อนผนั 
และบคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผอ่นผนั   

ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) 
เพื่อท าหนา้ที่ใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เก่ียวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ AAA โดยอาศยัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (Whitewash)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทนุใหแ้ก่ AAA เนื่องดว้ยบริษัทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) อยา่ง
ยาวนาน ซึง่ไมม่ีความแนน่อนวา่สถานการณจ์ะกลบัไปสูป่กติไดเ้มื่อใด ท าใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ และไทยแอร์
เอเชียนัน้มีความไม่แน่นอน ซึ่งการจะหาเจา้หนี ้และนกัลงทุน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและรว่ม
ลงทุนในบริษัทฯ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนขณะนี ้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก รวมถึงแผนการปรบั
โครงสรา้งดงักลา่วนัน้ไดผ้่านการเจรจาและเห็นชอบร่วมกันจากผูร้่วมลงทุนรายใหม่ (ผูจ้องซือ้หุน้ สามญั
เพิ่มทุนและผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ผูถื้อหุน้เดิมของไทยแอรเ์อเชีย และเจา้หนีห้ลกัของไทยแอรเ์อเชีย
เรยีบรอ้ยแลว้ หากบรษัิทฯ ไม่ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ดงักลา่ว จะสง่ผลใหผู้ล้งทนุ
รายใหม่ไม่ยินดีที่จะจองซือ้หุน้เพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ อาจไม่ไดร้บั
ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแกปั้ญหาการขาดสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดย ณ วนัที่ 
30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน และสินทรพัยห์มุนเวียน เท่ากบั 21,680.05 ลา้นบาท และ 
1,714.91 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ มีหนีส้ิน
หมนุเวียนสงูกวา่สนิทรพัยห์มนุเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคลอ่ง และอาจเกิดปัญหาการผิด
นดัช าระหนีต้่อไปได ้ซึ่งปัญหาดงักลา่วถือเป็นเหตผุลและความจ าเป็นส าคญัในการปรบัโครงสรา้งการถือ
หุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ในครัง้นี ้
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดโดยอาศยัมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash) ใหแ้ก่ AAA ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 
เนื่องจากการด าเนินการดงักลา่วเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัที่จะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถระดมทนุไดส้  าเร็จแผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดยผลที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับรษัิทฯ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
อนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ AAA โดยอาศยัมติของที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash) สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

สมมติฐาน 
เงินเพิม่ทนุ 

ที่คาดวา่จะไดร้บั 
แผนด าเนินการ / ผลกระทบ 

กรณีที ่1 AAA ไมไ่ด้
รบัการผอ่นผนัฯ 
(Whitewash)  

ไมม่ี - เนื่องจากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียนัน้ ไดร้บัความเห็นชอบ
รว่มกันจากผูร้ว่มลงทุนรายใหม่ (ผูจ้องซือ้หุน้ใหม่และ
ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) ผู้ถือหุ้นเดิมของไทยแอร์
เอเชีย และเจา้หนีห้ลกัของไทยแอรเ์อเชียเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนใหแ้ก่ AAA รวมกับนักลงทุนรายใหญ่บุคคล
ธรรมดาจ านวน 6 ราย  ไปช าระเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินจ านวน 3,900 ลา้นบาทบวกดอกเบีย้ และ
ส่วนที่เหลือจะน าไปช าระเป็นเงินค่าซือ้หุ้นส่วนที่
เหลือในไทยแอรเ์อเชียรอ้ยละ 30.8 จ านวน 3,900 
ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหไ้ม่มีเงินเหลือในบริษัทฯ หรือ
ไทยแอรเ์อเชียนัน้ แต่เนื่องจากแผนปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียไดผ้่านการ
เจรจาและเห็นชอบรว่มกนัจากผูร้ว่มลงทุนรายใหม่ (ผู้
จองซือ้หุน้ใหม่และผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ผูถื้อหุน้
เดิมของไทยแอรเ์อเชีย และเจ้าหนีห้ลักของไทยแอร์
เอเชียเรียบรอ้ยแลว้ หากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง
ในแผนปรบัโครงสรา้งดังกล่าวไม่เกิดขึน้ หรือหาก 
AAA ไม่ ได้รับ การผ่อนผันการท าค า เสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ AAA โดยอาศัยมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  (Whitewash) แผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย ก็ไม่อาจส าเร็จลงได ้และสถาบนัการเงินและ
บุคคลในวงจ ากัด ก็จะยกเลิกการใหค้วามช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัทฯ  ท าใหบ้ริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชียจะตอ้งอยูใ่นภาวะขาดสภาพคลอ่งตอ่ไป 
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สมมติฐาน 
เงินเพิม่ทนุ 

ที่คาดวา่จะไดร้บั 
แผนด าเนินการ / ผลกระทบ 

 ทัง้นี ้หาก AAA ไมไ่ดร้บัการผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมด โดยอาศยัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้
ของบรษัิท (Whitewash)  AAA จะไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ในบริษัทฯ และผูถื้อหุน้รายอื่นของบริษัทฯ จะ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการที ่AAA อาจมีอ านาจในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงอาจ
ควบคมุเสยีงของที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นสว่นใหญ่  

กรณีที ่2 AAA ไดร้บั
การผอ่นผนัฯ 
(Whitewash)  

14,000 ลา้นบาท - หาก  AAA ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ AAA โดยอาศัยมติของที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  (Whitewash) บริษัทฯ ก็
จะสามารถด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียได้  และ
บริษัทฯ จะเขา้เป็นผู้ถือหุน้เกือบทัง้สิน้ของไทยแอร์
เอเชีย และ บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียจะมีสภาพ
คลอ่งเพียงพอในการประกอบธุรกิจตอ่ไป โดยบรษัิทฯ 
จะมีเงินส่วนที่เหลือจากการปรบัโครงสรา้งจ านวน 
6,200 ล้านบาท (อาจมี การเปลี่ ยนแปลงภาย
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการที่
เก่ียวขอ้ง) เพื่อน าไปใชเ้พื่อเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย 
และ/หรือให้กู้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อให้ไทยแอร์
เอเชียน าไปช าระหุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระ
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือน
มิถนุายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 
2,800 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตราปกติของ
หุน้กูชุ้ดนัน้ และ/หรือ น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ งได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เก่ียวกับการปฏิบตัิการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลาน
จอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน เป็นตน้ ซึ่ง
บรษัิทฯ คาดวา่เงินจ านวนดงักลา่วจะเพียงพอส าหรบั
การด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

 แม้ว่าการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ AAA จะส่งผล
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สมมติฐาน 
เงินเพิม่ทนุ 

ที่คาดวา่จะไดร้บั 
แผนด าเนินการ / ผลกระทบ 

กระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (dilution effect) ซึ่ง
ประกอบดว้ยผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (price 
dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control 
dilution) บริษัทฯ จะไดร้บัความคุม้ค่าและประโยชน์
จากการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ในครัง้นี ้โดยสง่ผล
ให้หนีส้ินลดลง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึน้ 
รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่บริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชียภายใต้สถานการณ์ที่ประสบปัญหามา
อยา่งยาวนานอีกดว้ย 

 ทัง้นี ้หาก AAA กลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบรษัิทฯ 
โดย ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 40 - 45 ของหุ้นที่
จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  AAA อาจมี
อิทธิพลต่อการลงมติในเรื่องส าคญัต่าง ๆ อาทิ การ
แตง่ตัง้กรรมการ การจ่ายเงินปันผล รวมทัง้ AAA อาจ
สามารถยบัยัง้การผ่านมติที่ส  าคญั ๆ เช่น การเพิ่มทนุ
ของบรษัิทฯ ในอนาคตได ้

ซึง่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามแนวทางขา้งตน้แลว้เห็นวา่แนวทางที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการขอผอ่นผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยอาศัยมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ(Whitewash) ใหแ้ก่ 
AAA จะเป็นผลดีตอ่แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 

นอกจากนี ้ประธานเจา้หนท้ี่บริหารการเงิน ขอใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระ คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช จาก
บรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดน้ าเรยีนเสนอความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระโดยสรุป ดงันี ้

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกับรายการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ (Whitewash) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการขอผ่อนผนั Whitewash มีความเหมาะสมในส่วนของ 
เง่ือนไข และความจ าเป็นในการท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการท าการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ 
(Whitewash) และรายการท่ีเก่ียวขอ้ง การท ารายการในครัง้นี ้ถือเป็นการแกปั้ญหาสภาพคลอ่ง ซึง่จะ
ช่วยใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทในเครอืสามารถด าเนินการปรบัปรุงฐานะทางการเงินใหส้ามารถด าเนินกิจการ
ตอ่ไปได ้และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูห้รือเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการผอ่นผนัการ
ท าผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู ้ในอนาคตเมื่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 คลีค่ลาย และหาก
ผูถื้อหุน้ไมอ่นมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ (Whitewash) ให ้AAA ในครัง้นี ้ผูร้ว่มลงทนุรายใหม ่
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(ผูจ้องซือ้หุน้ใหม่และผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ก็ไม่ยินดีที่จะจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ของบรษัิทฯ และหากบรษัิทฯ ไมด่  าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และ ไทย
แอรเ์อเชีย ขา้งตน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ส่งผลให้เจ้าหนีข้าดความเช่ือมั่นถึง
ความสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิทฯ ในอนาคต โดยเหตกุารณด์งักลา่วอาจท าใหบ้รษัิทฯ ตกอยูใ่น
สภาวะลม้ละลาย ซึง่จะสรา้งความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการขอผ่อนผนั Whitewash มีความเหมาะสมในส่วนของ
เง่ือนไขและความจ าเป็นในการท ารายการ  

จากสถานการณ ์COVID-19 สง่ผลใหก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ ไทยแอรเ์อเชีย ติดลบ จน
ไมส่ามารถจ่ายเงินเดือนพนกังานไดต้ัง้แต่เดือนสิงหาคม 2564 ประกอบกบั ไทยแอรเ์อเชีย ไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบางประการของสญัญาเงินกูไ้ด ้บริษัทฯ จึงตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคลอ่งอย่าง
รุนแรง ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และ ไทยแอร์
เอเชีย ขา้งตน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ส่งผลใหเ้จา้หนีข้าดความเช่ือมั่นถึงความ 
สามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ ในอนาคต โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าใหบ้ริษัทฯ ตกอยู่ใน
สภาวะลม้ละลาย ซึง่จะสรา้งความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั  

 ความเหมาะสมของราคาของหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมโ่ดยบรษัิทฯ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ราคาที่บริษัทฯ เสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ AAA เป็นราคาที่ต  ่า
กวา่ราคายตุิธรรม ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัราคาหุน้สามญัของบรษัิทฯ  

วิธีการประเมินมูลค่าหุน้ 
มูลค่า

ยุติธรรม 
ราคาเสนอ 
ขายหุน้ PP 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชี 2.23 1.75  0.48  27.48 

2) วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 2.23 1.75  0.48  27.48 
3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด1/ 2.38 – 3.03 1.75 0.63 – 1.28 35.78 – 73.15 

4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 
(P/BV Ratio) 

6.28 - 8.84 1.75 4.53 - 7.09 259.11 - 405.04 

5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (P/E)  ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีไ้ด ้

6) วิธีเปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้ขาย
กิจการท่ีผา่นมา 

ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีไ้ด ้

7) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด  ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีไ้ด ้

หมายเหต:ุ 1/ มูลค่ายตุธิรรมตามความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการผอ่นผนั Whitewash 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดพ้ิจารณาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในการท ารายการในครัง้นี ้และมีความเห็นว่า
การท ารายการมีความเหมาะสม  
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ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

1. ช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได ้ 
2. ช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถเติบโตไดใ้นอนาคต 
3. ช่วยใหบ้รษัิทฯ มีความนา่เช่ือถือดีขึน้ (Rating)  
4. ช่วยใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งเขา้สูแ่ผนฟ้ืนฟกิูจการ หรอืถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดีทางกฎหมาย  
5. ช่วยใหบ้รษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้  
6. การออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีน้า่จะพอเพียงส าหรบัการแกปั้ญหาส าคญัของบรษัิทฯ  

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการกบั AAA 

1. สามารถรกัษาความลบัในการเจรจาตอ่รองได ้ 
2. การเจรจาตกลงสามารถท าไดร้วดเรว็  
3. AAA เป็นบรษัิทในเครือ AAGB ซึ่งเป็นบรษัิทที่มีความเขา้ใจในธุรกิจ เป็นเจา้ของตราสินคา้ และ

ไมม่ีนโยบายในการครอบง ากิจการ  
4. บรษัิทฯ ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินทนุท่ีไดร้บัเพื่อแกปั้ญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการและการเขา้ท ารายการกบั AAA 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ผลกระทบต่อราคา (Price 
Dilution) และผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earning Dilution)  

2. ผูถื้อหุน้ใหม ่(บคุคลในวงจ ากดั) จะมีสทิธิคดัคา้นมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ในสว่นท่ีเก่ียวกบั
วาระพิเศษ และ/หรือวาระส าคญัต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

3. มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท ารายการกบั AAA 

 ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเสีย่งในการท ารายการ 

ความเสีย่งและผลกระทบจากการเขา้ท ารายการ 

1. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

2. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการไมไ่ดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และการลงทนุในใบแสดงสทิธิ
ในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (NVDRs)  

3. ความเสี่ยงกรณี พรบ. การเดินอากาศ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มีขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่าง
ดา้ว และบคุคลที่มิไดม้ีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ซึง่อาจมีผลตอ่สภาพคลอ่งและราคา
ตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ  

4. ความเสีย่งดา้นบรหิารจดัการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
5. การยกเลกิสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ของ ไทยแอรเ์อเชีย และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
6. ความเสีย่งจาก AAA แตง่ตัง้กรรมการบรษัิทฯ มากกวา่ที่ไดต้กลงกนัไว ้
7. บรษัิทฯ อาจไมไ่ดร้บัเงินเพิ่มทนุตามตอ้งการไดท้นัเวลา   
8. โครงสรา้งการเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสลบัซบัซอ้น  
9. ความเสีย่งจาก COVID-19 ที่ยืดเยือ้ท าใหก้ารเพิ่มทนุในครัง้นีไ้มเ่พียงพอ  
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10. หากผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุ PP เพิ่มทนุ RO Whitewash และหรือรายการที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปรบัโครงสรา้ง รายการใดรายการหนึง่ จะท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ท ารายการใดๆ ไดเ้ลย 

มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณโสมาวดี หิมะทองค า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  ราคายตุิธรรมที่ไดแ้สดงไวน้ี ้เป็นราคาก่อนหรอืหลงัเพิ่มทนุ 

 - คุณวุฒชิัย ธรรมสาโรช (ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ จากบรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั): 

เป็นราคาที่ท าก่อนการเพิ่มทนุครบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ  AirAsia Aviation Limited โดย
อาศยัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash)  ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี ไมม่ีบคุคลตามมาตรา 258 ของ
ผูข้อผอ่นผนั บคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผ่อนผนั และบคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลที่กระท า
การรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผอ่นผนั) ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,079,326,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2688 
ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,295 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการแก้ไข
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ 

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควร
อนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 3 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 12 ท่าน ทั้งนี ้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่ ทัง้ความ
เหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถ และความพรอ้มที่จะอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่
ในฐานะกรรมการ รวมทัง้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และมีความเห็นใหเ้สนอช่ือบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั   

(ข) นายทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม และ  

(ค) นายรอซแมน บิน โอมาร ์  

เขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ และแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนหมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ 

(ข) นาย ยทุธพงศ ์มา เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายปรชีญา รศัมีธานินทร ์และ 

(ค) นายดิเนช นมับิอาร ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง 

โดยกรรมการท่านเดิมทัง้ 3 ท่านจะลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ในวนัเดียวกับการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  

ทัง้นี ้นายศิโรตม ์เสตะพันธุ จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ และนายดิเนช นัมบิอาร ์จะไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์โดยนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์จะ
ยงัคงด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไป 

โดยค่าตอบแทนของกรรมการใหม่จะเป็นไปตามจ านวนค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 

ทัง้นี ้กรรมการเขา้ใหม่ดงักลา่วไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรอง และผา่นการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงั
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแลว้ว่าการเพิ่มจ านวนกรรมการดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการลงทุนและการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อีกทัง้ผูท้ี่ไดร้บัการ
เสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท เป็นผูม้ีความเหมาะสม ทัง้ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์
ความรูค้วามสามารถ และความพรอ้มที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ รวมทัง้ความ
ช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบรษัิทฯ และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ภายหลงัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะประกอบไปดว้ยสมาชิกดงัตอ่ไปนี ้ 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายดเินซ นมับิอาร ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายศิโรตม ์เสตะพนัธ ุ กรรมการอิสระ 

5. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

6. นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7. นายไพรชัล ์พรพฒันนางกรู กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

8. นายทารุมาลงิแกม คานาลงิแกม กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

9. นายรอซแมน บิน โอมาร ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

10. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

11. นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

12.  นายยทุธพงศ ์มา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
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นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมใหม่ข้างต้น 
คณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

เดิม 

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์หรอืนายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ลงลายมือช่ือรว่มกนันายไพรชัล ์พรพฒันนางกรู หรือ
นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง หรือหม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล หรอืนายปรีชญา รศัมีธานินทร ์คนใด
คนหนึง่ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 

แกไ้ขเป็น 

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ลงลายมือช่ือรว่มกบันายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า หรือ นายไพรชัล ์พรพฒันนางกูร 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท” หรือ “นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า และ นายไพรชัล ์พรพฒัน
นางกรู ลงลายมือช่ือรว่มกบั นายทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม หรอื นายรอซแมน บิน โอมาร ์รวม
เป็นสามคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท”   

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 

มติที่ประชมุ  

ที่ประชมุมีมติ ดงันี ้ 

วาระที่ 8.1 อนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 3 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 12 ทา่น ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มี
สว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,081,973,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3542 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,012,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6451 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0006 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2  อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 8.2.1 นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั  เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ 

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 
งดออกเสยีง  10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   
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วาระที่ 8.2.2 นายทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ 

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 

งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.3 นายรอซแมน บิน โอมาร ์เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ  

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.4 นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนหมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ 

เห็นดว้ย  3,081,973,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3542 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,022,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6454 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.5 นาย ยทุธพงศ ์มา เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายปรชีญา รศัมีธานินทร ์และ 

เห็นดว้ย  3,081,973,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3542 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,022,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6454 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.6 นายดิเนช นมับิอาร ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง 

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.3  อนมุตัิการแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไม่
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย  3,081,983,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3545 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,022,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6454 
งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) และ/
หรือใหค้ณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุม  
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

 -  คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

มมุมองการท่องเที่ยวครึง่ปีแรก และครึ่งปีหลงัของปี 2565 ทางผูบ้รหิารมองวา่จะเป็นอย่างไรบา้ง เมื่อ
เปรยีบเทียบก่อนสถานการณโ์ควิดในปี 2562 และในกรณีที่เลวรา้ยที่สดุบรษัิทคาดการณเ์ป็นอยา่งไร 

 - คุณธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ (ประธานกรรมการบรหิาร): 

ทางทีมผูบ้ริหารก็คาดการณไ์วว้า่การเดินทางในประเทศจะคอ่ย ๆ ทยอยกลบัมา คิดวา่โควิดระลอกใหม่
ไม่นา่จะเกิดขึน้แลว้ เพราะวา่มีการฉีดวคัซีนไปคอ่นขา้งเยอะ และสว่นใหญ่เริม่มีการฉีดเข็มที่ 3 กนัแลว้ 
รวมทัง้เด็กนกัเรยีนก็เริม่มีการฉีดกนัแลว้ สถานการณข์องเที่ยวบินในประเทศคอ่ย ๆ ทยอยดีขึน้ จะเห็น
วา่ตัง้แต ่ธนัวาคม จนถึงมีนาคม ซึง่เป็นหนา้ท่องเที่ยว การเปิดประเทศ หรอืมีเที่ยวบินตา่งประเทศมากขึน้ 
จะเป็นแรงกระตุน้ใหก้ารทอ่งเที่ยวกลบัมาและผลการด าเนินงานของบรษัิทจะทยอยดีขึน้ ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เริม่จากไตรมาสที่ 1 เป็นตน้ไป เราคาดการณก์นัไวว้า่ ถา้การทอ่งเที่ยวหรอืเที่ยวบินต่างประเทศกลบัมา
ประมาณ 30 - 50% ภายในครึง่ปีแรกไดก็้จะเป็นผลดี และครึ่งปีหลงัก็อาจจะเพิ่มมาเป็นประมาณ 70% 
จนครบ 100% ของจ านวนเที่ยวบินในต่างประเทศ ก็น่าจะเป็นปีถัดไปในไตรมาสที่ 1 ถา้เป็นลกัษณะ
เช่นนี ้ผมเช่ือว่ากระแสเงินสด ผลประกอบการ จะค่อย ๆ ทยอยดีขึน้ไปเรื่อย ๆ ตามล าดบั เมื่อไตรมาส
สดุทา้ยของปีที่แลว้ตอนที่เราเริม่เปิดใหบ้ินในประเทศ เรามีเที่ยวบินในประเทศเกือบจะเท่าก่อนโควิด
แลว้ ซึ่งเป็นการพิสจูนแ์ลว้ว่า ถา้มีการท่องเที่ยวในประเทศเกิดขึน้จริง  ๆ เราสามารถที่จะมีเที่ยวบิน
เกือบเท่าประมาณ 90% ก่อนโควิดได ้แต่กว่าผลประกอบการจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไดต้อ้งมีเที่ยวบิน
ตา่งประเทศอยา่งนอ้ย ๆ 50% ขึน้ไป เราก็เต็มที่นะครบั จะเห็นวา่การด าเนินการทางการตลาดเราไมไ่ด้
หยดุเลย ถึงแมจ้ะมีเที่ยวบินเลก็นอ้ย ก็นา่จะประมาณนีท้ี่คาดการณไ์วค้รบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิอีก  

ประธานที่ประชมุกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ีเขา้รว่มประชุมในวนันี ้พรอ้มประกาศ
ปิดประชมุ 

สรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 21 ราย จ านวนหุน้ 1,972,607,096 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่รบั
มอบฉันทะ 497 ราย  จ านวนหุ้น  1,129,398,695 หุ้น  รวม เป็นจ านวนผู้เข้า ร่วมประชุม  518 ราย  จ านวนหุ้น 
3,102,005,791 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.9588 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทจะไดจ้ัดท า
รายงานการประชุมซึ่งบนัทึกรายละเอียดที่ส  าคญัโดยสรุปที่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 
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เอกสารแนบท้าย 

การชีแ้จงต่อค าถามจากการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงไม่ได้ชีแ้จงในที่ประชุม 

1. ค าถามจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง คณุธ ารง อนนัตท์วีผล 

มองยงัไงกบัสถานการณโ์ควิดในยโุรปลา่สดุ มีความกงัวลหรอืไม่ 

ค าตอบ บริษัทไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทั่วโลกอยา่งใกลชิ้ด รวมไปถึงสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของ COVID-19 ในยโุรปลา่สดุ ซึง่บรษัิทคาดวา่แนวทางและนโยบายการจดัการตา่ง ๆ ของทัง้ภาครฐัและ
ทกุ ๆ ภาคสว่น จะท าไดด้ีขึน้เนื่องจากทกุคนมีประสบการณท์ีจ่ะสามารถท าใหร้บัมือกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดได ้
โดยบรษัิทเช่ือวา่การแพรร่ะบาดจะไมรุ่นแรงเหมือนท่ีผา่นมา 

 


