(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2553

ขาพเจา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่
5/2553 เมื่อวันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมชั้น 22 อาคารสํานักงานใหญ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน
เพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500
บาท เปน 26,989,009,500 บาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 2,698,900,950 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท (par value)รวม 10,000,000,000 บาท
2.

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน

2.1

จัดสรรให

รายละเอียดการจัดสรร
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1.

2.
3.

ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบ
หมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของเพื่อใหการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ สําเร็จลุลวง รวมถึง พิจารณาและกําหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
และเสนอขาย
พิจารณาจากราคาที่ผานการวิเคราะหเปรียบเทียบกับความตองการซื้อและความตองการขายหุนที่ออก
ใหม เชน จากการสํารวจความตองการซื้อของนักลงทุนสถาบันโดยใชวิธีประมูลราคาแบบสะสม (Book
Building)
ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบ
หมาย ในการจัด สรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนนั้น มีอํานาจที่จะจัดสรรและเสนอขาย
หุนดังกลาวทั้งหมดหรือแตบางสวนตอผูถือหุนเดิม ซึ่งผูถือหุนเดิมนั้นอาจรวมถึงผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ และผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ภายใตกรอบที่สามารถทําไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เกี่ยวของ และโดยพิจารณาถึงคําแนะนําของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตลอดจนสภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจที่จะไมจัดสรรหุนใดใหผูจองซื้อรายใด หากการ
จัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของตาง

ประเทศ หรือจะเปนผลใหตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ ตองดําเนินการตามกฏระเบียบที่เกี่ยว
ของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย
นอกจากนี้ ขออนุมัติที่ ประชุมผูถือหุนมอบหมายใหค ณะกรรมการบริษั ท ฯ หรือบุค คลที่ค ณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอกระทรวงการคลัง ในราคาเทากับ
ราคาที่ เสนอขายต อประชาชน ทั้ งนี้ เพื่ อให กระทรวงการคลังถื อหุ นในสัด สวนประมาณรอ ยละ 51.03
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน ซึ่งเปนสัดสวน
การถือหุนที่กระทรวงการคลังมีอยูเดิมในบริษั ท ฯ กอนการเสนอขายหุ นเพิ่ม และภายหลังจากที่ ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ใหค ณะกรรมการบริษัท ฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มี
อํานาจดําเนินการขอผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
2.2

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน
หากมีเศษของหุนเหลือจากการจัดสรรดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน

2.3

จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
- ไมมี -

3.

กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ไดมี มติกํ าหนดวันประชุ มใหญ สามัญ ผูถือ หุน ประจําป 2553 ในวัน ที่ 28

เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองมัฆวานรังสรรค ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 2 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน 2553

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข

การขออนุญาต
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะตองขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม

5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม

บริษัท มีวัต ถุประสงคในการนําเงิน ที่ค าดวาจะไดรับจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนไปใชในวัต ถุประสงค
เพื่อ
1)
2)
3)
4)

6.

เพื่อใหบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะลงทุนในการขยายกิจการใหแขงขันไดในระยะยาว
เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินสดที่จะใชคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระในอนาคตอันใกล
เพื่อปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ใหแข็งแกรง
เพื่อเพิ่มสภาพคลองที่เหมาะสมใหมีเสถียรภาพทางการเงินที่จะดําเนินธุรกิจอยางมั่นคงใน
ภาวะที่ธุรกิจสายการบินมีความผันผวนสูง

ประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน

ทามกลางปญหาตางๆ ของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน การแขงขันที่ รุนแรงในภาคธุรกิจการบิน ความ
ออนไหวในธุรกิจการบินจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ความไมแนนอนของปจจัยตางๆในประเทศ เปนผลใหบริษัทฯ มี
ผลประกอบการที่ต่ําลงในป 2551 ปจจุบัน โครงสรางทางการเงินของบริษัทยังไมอยูในระดับที่เหมาะสมตอสภาว

การณ แ ละป จ จั ย แวดล อ มต างๆ ที่ รุ ม เร าในระยะยาว ดั งนั้ น จึ ง จะต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสรา งเงิ น ทุ น ของ
บริษัทฯ เพื่อความสามารถทางการแขงขันในระยะยาว
การเพิ่มทุนครั้งนี้จะสงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น มีสภาพคลองทางการเงินที่มาก
ขึ้น รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอตอการรองรับการดําเนินธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะทําการ
ขยายธุรกิจตอไปในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัทมีความสามารถในการสรางผลกําไรที่มากขึ้น รวม
ถึงมีศักยภาพในการแขงขันและการเติบโตที่ มากขึ้น และจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผู ถือหุนของบริษัท ฯ
ในที่สุด
7.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม

ทุน/
จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี -

8.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุน

เพิ่มทุน

8.1

วั น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท

12 มีนาคม 2553

ครั้งที่ 5/2553
8.2

วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น เพื่ อ

2 เมษายน 2553

สิ ท ธิ ใ นการเข า ร ว มประชุ ม ใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป 2553
8.3

วั น รวบรวมรายชื่ อ ตาม มาตรา

5 เมษายน 2553

225 ข อ ง พ .ร.บ . ห ลั ก ท รั พ ย ฯ
โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
8.4

วั น ป ระชุ มให ญ สามั ญ ผู ถื อ หุ น

28 เมษายน 2553

ประจําป 2553
8.5

การนํ า มติ ที่ ส ามั ญ ประชุ ม ผู ถื อ

ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติ

หุน ไปจดทะเบีย นต อกรมพั ฒ นา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

นายอําพน กิตติอําพน
ประธานกรรมการ

(ตราประทับ)

นายปยสวัสดิ์ อัมระนันท
กรรมการ

