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เรื่อง

แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน

กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

สารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 5/2553 เมื่ อวันศุก รที่ 12 มี นาคม 2553 ณ ห องประชุ มชั้ น 22 อาคารสํานั กงานใหญ เลขที่ 89
ถนน วิภ าวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัก ร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งดังกลาว ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติตาง ๆ รวมถึงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุน
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตลอดจนการอนุ มัติ ก ารตกลงเข าทํ า รายการที่ เกี่ ยวโยงในการจั ด สรรและเสนอขายหุ น
สามัญเพิ่ มทุ นตอกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุ นรายใหญ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายกวีพันธ เรืองผกา
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายการเงินและการบัญชี

สายการเงินและการบัญชี
โทรศัพท 0-2545-2480
โทรสาร 0-2545-3702

เอกสารแนบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษั ท การบิ นไทย จํา กัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) ได จัด ให มี การประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ
ครั้งที่ 5/2553 เมื่ อวันศุก รที่ 12 มี นาคม 2553 ณ ห องประชุ มชั้ น 22 อาคารสํานั กงานใหญ เลขที่ 89
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งดังกลาว ที่ประชุมคณะ
กรรมการไดมีมติตาง ๆ รวมถึงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตลอดจนการอนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

วัน เดือน ป ที่เขาทํารายการ

บริษัทฯ จะเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอกระทรวง
การคลัง ก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการเพิ่มทุน และเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจนอนุมัติการ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจที่ จะจัดสรร
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตองไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน ตลอดจนไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหสามารถจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอกระทรวงการคลัง ในฐานะผูถือหุน
รายใหญ
2.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ อาจจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอกระทรวงการคลัง ในราคาเทากับราคาที่
เสนอขายตอประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใหกระทรวงการคลังถือหุนในสัดสวนประมาณรอยละ 51.03 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน ซึ่งเปนสัดสวนการถือหุนที่
กระทรวงการคลังมีอยูเดิมในบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
3.
คูกรณีที่เกี่ยวของ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ลักษณะและขอบเขต
ของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
3.1

คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูออกหลักทรัพย
:
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ : กระทรวงการคลัง

3.2

ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และลักษณะและขอบเขตของสวนได
เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กระทรวงการคลัง เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ ในการทํ า รายการที่ เกี่ ยวโยงกั น และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น พ. ศ. 2546 (รวมทั้ งที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (รวมเรี ย กว า
“ประกาศเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
ตามสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 2 เมษายน 2552 กระทรวงการคลั ง ถื อ หุ น
สามัญของบริษัทฯ จํานวน 866,997,841 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 51.03 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
4.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

ในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตออกระทรวงการคลัง เปนการตกลงเขาทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ในประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ โดยมีมูลคาของรายการมากกวา 20 ลาน

1

บาท และมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ มูลคารวมของรายการคํานวณ
จากราคาปดตลาดลาสุดของบริษัทฯ กอนวันประชุมคณะกรรมการ หรือ 24.60 บาทตอหุน และประมาณ
การจํานวนหลักทรัพยสูงสุดที่จะเสนอขายใหกระทรวงการคลัง อันเปนไปตามสัดสวนการถือหุนประมาณ
รอยละ 51.03 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ 510.3 ลานหุนจากจํานวนหุน
1,000 ลานหุน คิดเปนมูลคารายการรวม 12,553.4 ลานบาท ในขณะที่มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ ตามบัญชีของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 เทากับ 52,294.5 ลานบาท ดังนั้น สัดสวนของรายการดังกลาวจึงเทากับ รอยละ 24 ซึ่งเกินกวา
รอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวเปนรายการที่บ ริษัท ฯ ตองเปด เผยสารสนเทศ
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที ่ป ระชุม ผู ถือ หุ น ตามประกาศเกี ่ย วกับ การตกลงเข าทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น อย างไรก็ ดี โดยอาศั ย
ประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาดทุ นที่ ทจ. 8/2552 เรื่องหลัก เกณฑ ในการทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น
(ฉบับที่ 2) นั้น รายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
ไดแกกระทรวงการคลังในกรณี การจัดสรรและเสนอขายหุ นสามัญเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะไดรับยกเวนไม
ตองขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุน หากรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แลว ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้ง
ที่ 5/2553 ไดอนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวแลว
5.

เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน เชน ขอจํากัดการจายเงินปนผล
- ไมมี –

6.

กรรมการที่มีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมไดเขารวม
ประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

กรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดแก นายสถิตย ลิ่มพงศพันธ และนายอารีพงศ ภูชอุม ในฐานะผูแทน
กระทรวงการคลัง ไมไดเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
พิจารณาอนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
7.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (ซึ่ งไม รวมกรรมการผู มี ส ว นได เสี ย ) และคณะกรรมการตรวจสอบ ได
พิ จ ารณาการตกลงเข า ทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ในการจั ด สรรและเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก
กระทรวงการคลังแลว การจัดสรรและเสนอขายหุนดังกลาวก็เพื่อใหกระทรวงการคลังถือหุนในบริษท
ั ฯ ใน
สัดสวนประมาณรอยละ 51.03 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุน ซึ่งเปนสัดสวนการถือหุนที่กระทรวงการคลังมีอยูเดิมในบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุน
 เพิม
่
ทุน การดํารงสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลังในบริษัทฯ นั้น มีความจําเปนและสําคัญเพื่อใหเปน
ไปตามขอผูกพันของบริษัทฯ ภายใตสัญญาทางการเงินหลายฉบับที่บริษัทฯ จะตองจัดใหกระทรวงการ
คลั งดํ า รงสั ด ส ว นการถื อ หุ นในบริษั ท ฯ มากกว า ร อ ยละ 51 มิ เช น นั้ น จะถื อ ว า บริษั ท ฯ ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้
(default) ตามสัญญาทางการเงินอันกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอ
ขายหุนตอกระทรวงการคลังไดนั้น สามารถสรางความมั่นใจของการไดมาซึ่งเงินเพิ่มทุนในบริษัทฯ อันจะ
สงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น มีสภาพคลองทางการเงินที่มากขึ้น รวมถึงมีเงินทุนที่
เพี ยงพอต อการรองรับ การดํ าเนิ นธุ รกิ จต าง ๆ ของบริษั ท ฯ ทั้ งที่ มีอ ยู ในป จจุ บั น และที่ จ ะทํ าการขยาย
ธุรกิจตอไปในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการสรางผลกําไรที่มาก
ขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแขงขันและการเติบโตที่มากขึ้น และจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือ
หุนของบริษัทฯ ในที่สุด
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหนาที่
ของกระทรวงการคลังแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเปนกิจการที่ใหบริการสาธารณะ ดังนัน
้
จึงมิไดกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ ไปยังกระทรวงการคลังแตอยางใด
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย) และคณะกรรมการตรวจสอบ จึง
มีความเห็นวา การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอกระทรวงการคลัง เปนรายการที่สมเหตุสมผล
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และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกตางจากความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในขอ 7
ไมมี
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