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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม2560 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุทธิต่อหุน้

280,775
248,762
32,013
190,535
(2,895)
(2,072)
(0.97)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท/หุน้

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษทั ในหัวข้องบการเงิ น ซึ่ งได้
จัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กาหนดให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผล
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ก่อนหักผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก
งบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
เนื่ อ งจาก ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กาหนดให้
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ต้องจ่ายจากกาไรเท่านั้น แต่จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุ น สะสมจานวน 24,240 ล้านบาท ดังนั้น จึ งไม่อาจจ่ ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2560ได้
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ของกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง
30 เมษายน 2562 และเสนอให้ใช้อตั ราเดิมตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2560 ดังนี้
ค่ าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษทั ฯ:
 ให้กรรมการบริ ษท
ั ฯ ได้รับ ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดื อนเป็ นประจาทุกเดือน
และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้งหากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริ ษทั ฯ
ได้รับเบี้ ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ ยประชุ มสู งกว่ากรรมการในอัตรา
ร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสู งกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสี ยภาษีเงินได้เอง
ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิในปี 2560
ในกรณี กรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับการ
แต่งตั้งดังกล่าว ได้รับ ค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี้ ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดื อนใดกรรมการ
อนุ กรรมการ และคณะทางานชุดใดมีการประชุมเกิ นกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิในปี 2560


ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับ
เบี้ยประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบใน
อัตราร้ อยละ 25 โดยที่ ในเดื อนใดไม่มีการประชุ มคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ น
จานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิในปี 2560


รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอานาจหน้าที่ได้ระบุอยูใ่ นรายงานประจาปี
ในส่วนของการกากับดูแลกิจการ หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติไม่เสนอ เรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารและเงินรางวัลประจาปี
สาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2561
ความคิ ด เห็ นของคณะกรรมการฯ:คณะกรรมการฯ พิ จารณาแล้ว เห็ นว่า ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
สมควรที่จะอนุมตั ิหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่ คณะกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทนเสนอตามรายละเอียดข้างต้น
การออกเสี ยงลงคะแนน: พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อบังคับเดิม
“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว
ให้ เ รี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันนับ จานวนหุ ้น ได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด ได้เข้าชื่อ
กัน ท าหนังสื อ โดยระบุเหตุ ผลและวัตถุป ระสงค์ในการที่
ขอให้เรี ยกประชุ มไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณี ที่ผู ้ถือหุ ้น
ร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้ ”

ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว
ให้ เ รี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
จะเข้าชื่ อกันท าหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ อง
และเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ชัด เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ภายใน 45 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ได้รั บ
หนังสื อจาก ผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสามผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่
บังคับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือ
ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม
โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการ
เรี ยกประชุ ม เพราะผู ้ถื อ หุ ้ น ตามวรรคสี่ ครั้ งใดจ านวน
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ ครบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามที่
ก าหนดไว้ใ นข้ อ 34ผู ้ถื อ หุ ้ น ตามวรรคสี่ ต้อ งร่ วมกั น
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”

ทั้งนี้ เห็ นสมควรเสนอให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ฯ มอบหมาย มีอานาจในการจดทะเบี ยนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และมี อานาจแก้ไขเพิ่มเติ มถ้อยคาตามคาสั่งของนายทะเบี ยนซึ่ งอาจมี ข้ ึ นในการยื่นคาขอ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สมควรอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 32 ตามที่เสนอข้างต้น
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การออกเสี ยงลงคะแนน: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด มาตรา 31 และข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ข้อ 38 (2) (ฉ) กาหนดว่าบริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ อง

พิจารณาอนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุน้ กู้ และ/หรื อ
หุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ ้นกู้ และ/หรื อหุ ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะ
คล้ายทุน (ตราสารหนี้ฯ) ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างเม.ย.2557 –
เม.ย. 2562) โดยบริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ ้นกูภ้ ายในประเทศไปแล้วจานวน 6 ครั้ง ครบ
วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ เป็ นทางเลือกหนึ่งใน
แหล่งเงินทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะตลาดในอนาคต
โดยในระยะเวลา 5ปี ข้างหน้า บริ ษทั ฯ ยังมีความต้องการใช้เงิ นทุนอีก จานวนหนึ่ งเพื่อใช้ชาระคืนหุ ้นกูท้ ี่จะครบ
กาหนดชาระ และ/หรื ออาจนาไปชาระคื นเงิ นกู้ของบริ ษทั ฯ ที่ มีตน้ ทุ นทางการเงิ นสู งกว่า และ/หรื อลงทุ นใน
สิ นทรัพย์ และ/หรื อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาให้บริ ษทั ฯขอ
อนุมตั ิออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ ้นกู้ และ/หรื อหุ ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้ ฯ) ในวงเงิ น
รวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท เพื่อไว้เป็ นวงเงินสารองสาหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาโครงการลงทุนสาหรับการจัดหาเครื่ องบิ นฝูงใหม่ ซึ่ งเมื่อได้รับอนุมตั ิการจัดหาแล้ว บริ ษทั ฯ จะมี
ภาระในการชาระเงินมัดจาค่าเครื่ องบิน ซึ่งได้รวมไว้ในกรอบวงเงินในการออกตราสารหนี้ฯ ในครั้งนี้แล้ว
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
1. อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ ้นกู้ และ/หรื อหุ ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะคล้าย
ทุน(ตราสารหนี้ฯ) เพื่อชาระคืนหุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดชาระ และ/หรื ออาจนาไปชาระคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ ที่มีตน้ ทุน
ทางการเงินสู งกว่า และ/หรื อลงทุนในสิ นทรัพย์ และ/หรื อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงิ นรวมไม่เกิ น
80,000 ล้านบาท ภายในกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 ถึงเดือนเมษายน 2566โดยสามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูท้ ้ งั ตลาดภายในและต่างประเทศ อาจออกเป็ นเงิน
บาท และ/หรื อเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นแต่ละคราว
เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจาเป็ นและเหมาะสมในกรณี
ที่ตลาดทุนเอื้ออานวย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทของหุน้ กู้

หุ ้นกู้ทุกประเภท ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มี ประกัน
หรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดและปั จจัยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

วงเงิน

วงเงิ นรวมไม่เกิ น 80,000 ล้านบาท หรื อเทียบเท่า โดยจะออกและ
เสนอขายเพียงชุ ดเดี ยวหรื อหลายชุ ดในคราวเดี ยวกัน หรื อหลาย
คราวก็ได้
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สกุลเงิน

สกุลเงิ นบาท และ/หรื อ สกุลเงิ นต่างประเทศในจานวนเที ยบเท่ า
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ น
แต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง

อายุหุน้ กู้

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
หรื อเมื่อมีการเลิกบริ ษทั ฯ โดยสามารถกาหนดให้มีการไถ่ถอนก่อน
ครบกาหนดอายุของหุน้ กูห้ รื อไม่ก็ได้

การเสนอขาย

สามารถเสนอขายหุ ้นกู้ชุดเดี ยว และ/หรื อหลายชุ ด ในคราวเดี ยว
และ/หรื อหลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ โดยจะทาการเสนอ
ขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศ ให้แก่ผูล้ งทุน
ทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน
และ/หรื อผูล้ งทุ น รายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลใช้บงั คับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ

ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นแต่ละครั้ ง
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อกรรมการผู ้อ านวยการใหญ่ ร่ วมกั บ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงิ นและการบัญชี หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ร่ วมกับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีมอบหมาย มีอานาจดาเนินการดังนี้
2.1 พิจารณากาหนดประเภท ชื่ อ จานวนที่ จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ ตราไว้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรื อการไถ่ถอนตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว
2.2 แต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อที่ ปรึ กษา และ/หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
เพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ฯ และ/หรื อ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั ฯ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ/หรื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อสถาบันการเงิน และ/หรื อบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว
2.3 ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขอ
อนุญาต ให้ขอ้ มูล และยืน่ เอกสารหลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ฯ ตลอดจนดาเนิ นการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื อ
จาเป็ นในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว
การออกเสี ยงลงคะแนน : พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 (2)(ช) กาหนดให้การออกหุ ้นกูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องใช้มติของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
9

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตาแหน่ง
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุ มสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
โดยในปี นี้มีกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากการลาออก ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณี มยั
นางปรารถนา มงคลกุล
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายพินิจ พัวพันธ์
นายจรัมพร โชติกเสถียร(ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และทางหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ ้นรายวัน วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 และหนังสื อพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุ มครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2561 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) จึง
ได้ดาเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแล
รัฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2557 มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2561 แต่งตั้งกรรมการจานวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณี มยั
นางปรารถนา มงคลกุล
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายพินิจ พัวพันธ์
นางสาวศิริกลุ เลากัยกุล

เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
แทน นายจรัมพร โชติกเสถียร

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และพ้นจากตาแหน่งจานวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น
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