
 

 

 

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ซึง่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิ

พร้อมทัง้เอกสารประกอบของ 

บริษัท เอเชีย เอวเิอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 

AAV31/2021  

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 

เรื่อง แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมซ่ึง่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบทา้ย  1. สารสนเทศของหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมซ่ึง่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
  2. ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม ่ซึง่ออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
  3. รายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้ 
  4. ใบจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ 
  5. แบบฟอรม์การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
  6. ตวัอยา่งการกรอกใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 
  7. หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ 
  8. แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผูป้ระสงคจ์ะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้ 

ดว้ยท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้มติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จ านวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering)  

บรษัิทฯ ขอแจง้รายละเอียดของการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม ่ดงันี ้

อัตราการจัดสรร:   5.7625 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม ่ 
ราคาเสนอขาย:    1.75 บาท ตอ่หุน้ 
การจองเกนิสทิธิ:   ผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมเ่กินกวา่สดัสว่นการ

ถือหุน้ของตนได ้(Oversubscription)1 
วันก าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธิใน 
Rights Offering (Record Date):  

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564  

วันจองซือ้หุ้น Rights Offering: ตัง้แตว่นัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565  
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบสิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ Rights Offering ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้น
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม ่ซึง่ออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (เอกสารแนบทา้ย 2) 
และตามเง่ือนไข และรายละเอียดของการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ Rights Offering ตามท่ีระบไุวใ้นสารสนเทศของหนงัสือแจง้การ
จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (เอกสารแนบทา้ย 1) ซึง่สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงันี ้

                                                      
1 ทัง้นี ้ตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสารสนเทศของหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เอกสารแนบทา้ย 1 



 

 

ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิม่ทุน Rights Offering  

1. ก าหนดวันจองซือ้และการช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิม่ทุน Rights Offering 

ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิม่ทุน Rights Offering 
ชือ่  บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู่  ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ ์191 สีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
ตดิต่อ   คณุจารุภา  /คณุสวุาลี  /คณุฐานมาศ  /คณุมาลี  /คณุเบญจวรรณ  /คณุมานิสา  /คณุปิยพร  
โทรศัพท ์ 0-2231-3777 หรอื 0-2618-1000 ตอ่ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรอื 1147 
โทรสาร  0-2618-1120 

3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน Rights Offering 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญท่ีออกใหม่ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสิทธิหรอืนอ้ยกวา่สทิธิท่ีไดร้บัจดัสรร ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความประสงคจ์อง
ซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมด่งักลา่วจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามจ านวนที่จองซือ้ทัง้จ  านวน 

3.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามัญท่ีออกใหม่เกินสิทธิท่ีไดร้บัจัดสรร ผู้ถือหุน้ดังกล่าวจะตอ้งแจง้ความ
ประสงคใ์นการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่เกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ในคราวเดียวกนักบัการจองซือ้
หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัท่ีออกใหม่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บั
การจดัสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ Rights Offering ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้
เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกิน
กวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ Rights Offering ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  



 

 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 
ทัง้นี ้จ  านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่า
จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้  าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณู
ดว้ยจ านวนหุ น้ ที ่เหล ือจะได เ้ป็นจ านวนหุ น้ ที ่ผู ที้ ่จอง ซื อ้ เก ินกว ่าส ิทธ ิแต ่ละรายม ีส ิท ธิ  
ที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการ
จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้ และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
หรือไม่สามารถจดัสรรไดอี้ก 

ทัง้นี ้หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษัทฯ จะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้มาก
ท่ีสดุ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิใน Rights Offering (Record Date)  และใชส้ิทธิจองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายรายละ 1 หุน้ จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร หรือเลือกที่จะตดัหุน้เพิ่มทนุท่ีเหลือ
ดงักลา่วทิง้ทัง้จ  านวน 

4. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัตกิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 

 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง (“พรบ. การเดินอากาศ”) ก าหนดใหบ้ริษัทฯ 
(ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งถือใบอนญุาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ตอ้งมีผูถื้อหุน้
ท่ีมี “คณุสมบตัิ” ตาม พรบ. การเดินอากาศ ถือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 51 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบริษัทฯ ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผลกระทบถึงความสมบรูณข์องใบอนญุาตประกอบกิจการการบินพลเรือน และ
ความสามารถในการประกอบกิจการดา้นการบินพาณิชย ์ของ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่อาจตดัสิทธิการจองซือ้หุน้และการไดร้บัจดัสรรหุน้ Rights Offering ของผูถ้ือหุน้ซึ่งไม่มี 
“คณุสมบตัิ” ตาม พรบ. การเดินอากาศ ไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากการจดัสรรหุน้ Rights Offering นัน้ บริษัทฯ ตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรา 33 (3) ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยบรษัิทฯ 
ตอ้งเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมดต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

 เพ่ือให ้บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั สามารถด ารงคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ และสามารถประกอบกิจการ
ดา้นการบินพาณิชยไ์ดต้่อเน่ืองไปตามปกติ บริษัทฯ แนะน าให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกราย )ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย และไม่ใช่กองทุนรวมซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวมสัญชาติไทย( 
แสดงความประสงค ์“สละสิทธิ” ในใบจองซือ้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากใบจองซือ้หุน้สามญัท่ี
ออกใหม ่เอกสารแนบทา้ย 4 



 

 

บรษัิทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดพิจารณาวิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ Rights Offering ท่ีแนบมากบัใบรบัรองสิทธิ
การจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ ซึ่งออกโดย บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยนี ้ทัง้นี ้หากมีขอ้สงสยั
ประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการจองซือ้ กรุณาติดต่อ บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์  
0-2231-3777 หรอื 0-2618-1000 ตอ่ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรอื 1147 

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวิเชฐ ตนัติวานิช) 

ประธานกรรมการ 
บริษัท เอเชยี เอวเิอช่ัน จ ากัด )มหาชน( 

 



 
 

 

สารสนเทศ 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่  
วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 

(เฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านัน้) 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมลูที่เผยแพร่โดยบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ Electronic Company Information Disclosure 
(ELCID) จนถึงวนัสิน้สดุการจองซือ้ในวนัที่ 14 มกราคม 2565 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศฉบบันี ้
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ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

1 วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564  

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

2 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญออกที่ใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 ซึง่ได้มีการประชมุเมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 (“บริษัทฯ” หรือ “บมจ. เอเชีย 
เอวิเอชั่น”) ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ และได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) 
(“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”)  

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 
Rights Offering (Record Date) คือวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใน
การเสนอขายหุ้น Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) หุ้นละ 1.75 บาท และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5.7625 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงิน
ค่าจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้ น Rights Offering ตัง้แต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 
มกราคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 ซึง่มีรายละเอียดการเสนอขายและจดัสรรดงันี ้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย หุ้นสามญั 

ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน 1,285,000,000.0 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,850,000,000 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

ทุนช าระแล้วก่อนการเพิ่มทุน (ภายหลัง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนส าหรับการออก
หุ้ นใหม่ให้แก่นักลงทุน ซึ่ งเป็นบุคคล
ธรรมดา 6 ราย และ AAA)  

987,857,142.9 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ  9,878,571,429 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน 1,285,000,000.0 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,850,000,000 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการเสนอขาย
หุ้น Rights Offering (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมี
การจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการ
เสนอขายหุ้น Rights Offering ทัง้จ านวน) 

171,428,571.4 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 1,714,285,714  หุ้ น  
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 
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ทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทนุ (กรณีที่
ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
ทัง้จ านวน) 

1,159,285,714.3 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11,592,857,143 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอ
ขายหุ้น Rights Offering ที่จัดสรร 

1,714,285,714 หุ้น 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น 1.75 บาทต่อหุ้น 

 

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น หุ้นสามญัเดิม 5.7625 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

วิธีการจัดสรร บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นสามัญที่ออกใหม่จ านวน 1,714,285,714 
หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5.7625 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามญั
เพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้ นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และให้
จดัสรรหุ้นสามญัที่เพิ่มทุน ที่ไม่ได้รับการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้
แรกที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระราคาค่า
จองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน้ทกุรอบไป   

3 รายละเอียดวิธกีารจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

3.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหมต่ามสิทธิหรือน้อยกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความ
ประสงค์จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทัง้
จ านวน 

3.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องแจ้ง ความ
ประสงค์ในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่กินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ในคราวเดยีวกนักบัการ
จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมต่ามสิทธิ 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัท
ฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่เหลือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมใน
ราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
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(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ Rights Offering ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผู้ ถือ
หุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิและช าระคา่จองซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่
สิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ Rights Offering  ในรอบแรกน้อยกวา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจอง
ซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้ ทัง้นี ้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และ
ช าระค่าจองซือ้แล้ว 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้
คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรร
จะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ ให้ด าเนินการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีก  

ทัง้นี ้ หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นที่มีสดัส่วน
การถือหุ้นมากที่สดุ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิใน Rights Offering (Record Date)  
และใช้สิทธิจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายรายละ 1 หุ้น จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 
หรือเลือกที่จะตดัหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน  

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคบัของบริษทัฯ และพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497  

พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และประกาศที่เก่ียวข้อง (“พรบ. การเดินอากาศ”) 
ก าหนดให้บริษัทฯ (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึง่ถือใบอนุญาตประกอบ
กิจการการบินพลเรือน) ต้องมีผู้ ถือหุ้นที่มี “คุณสมบตัิ” ตาม พรบ. การเดินอากาศ ถือหุ้นใน
บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผล
กระทบถึงความสมบูรณ์ของใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน และความสามารถใน
การประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ 
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อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่อาจตดัสิทธิการจองซือ้หุ้นและการได้รับจดัสรรหุ้น Rights Offering ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่ไม่มี “คุณสมบติั” ตาม พรบ. การเดินอากาศ ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการจดัสรรหุ้น 
Rights Offering นัน้ บริษัทฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 33 (3) ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

เพื่อให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั สามารถด ารงคณุสมบติัตาม พรบ. การเดินอากาศ และ
สามารถประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ได้ต่อเนื่องไปตามปกติ บริษัทฯ แนะน าให้ท่านผู้
ถือหุ้นทุกราย (ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และไม่ใช่กองทุนรวมซึ่งบริหาร
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสัญชาติไทย) แสดงความประสงค์ “สละ
สิทธิ” ในใบจองซือ้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ 
เอกสารแนบท้าย 4  

ในการนี ้ ให้ประธานกรรมการบริหาร และ /หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหาร และ /หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบั

ดงัต่อไปนี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิม่เติม หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจดัสรรหุ้นเพียงคราวเดยีว
หรือหลายคราว แล้วแตเ่ห็นสมควร ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถงึการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ทกุประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพือ่ให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

4 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights 
Offering (Record Date) 

วนัท่ี 16 ธันวาคม 2564  

5 ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ของวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 14 มกราคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)   
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6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมจ่ากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน (Rights Offering) 
ทัง้หมด บริษัทฯ จะสามารถระดมทนุได้เป็นจ านวนประมาณ 3,000 ล้านบาท เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุครัง้นีบ้ริษัทฯ 
จะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของไทยแอร์เอเชีย 

โดยบริษัทฯ มีแผนน าเงินส่วนท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น Rights Offering ครัง้นี ้และเงินส่วนท่ีเหลือจากเงินเพิ่มทนุ
จากการออกหุ้นใหมใ่ห้แก่นกัลงทนุซึง่เป็นบคุคลธรรมดา 6 ราย และ AAA จ านวน 8,800 ล้านบาท และ เงินท่ีได้รับ
จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ North Haven Thai Private Equity, L.P. 
รวมทัง้สิน้ 2,200 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทนุในไทยแอร์เอเชีย และ/หรือให้กู้ยมืแก่ไทยแอร์เอเชยี เพื่อให้ไทยแอร์เอเชยีน าไป
ช าระหุ้นกู้ระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถนุายน 2566 โดยจะช าระ
ยอดเงินต้นจ านวนทัง้สิน้ 2,800 ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุ้นกู้ชดุนัน้ และ/หรือ น าไปใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนในการประกอบธุรกจิ ซึง่ได้แกค่่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการการบิน เช่น คา่เช่าเคร่ืองบิน คา่น า้มนั
เชือ้เพลงิ คา่ใช้บริการในสนามบินและลานจอดเคร่ืองบิน และค่าตอบแทนพนกังาน ซึง่บริษัทฯ คาดวา่เงินจ านวน
ดงักล่าวจะเพียงพอส าหรับการด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดอืนข้างหน้า 

ทัง้นี ้ แผนการใช้เงินข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกจิในปัจจบุนั และเป็นคาดการณ์ดีทีส่ดุในการจดัสรรเงินท่ี
ได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์จ านวนดงักล่าว ตามแผนงานปัจจบุนัของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกบัคา่ใช้จ่าย
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง อาจแตกต่างไป ซึง่ขึน้อยู่กบัการฟืน้ตวั
ของอตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว ที่อาจมีความผนัผวนจากโรคระบาด หรือ ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง เป็นต้น ดงันัน้ 
แผนการใช้เงินท่ีเกดิขึน้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากการแผนการณ์ที่ระบไุว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะใช้ความ
พยายามอยา่งดีที่สดุในการจดัสรรเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าวให้เพียงพอตามระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น 

7 ประโยชน์ที่บริษทัฯ พึงจะได้จากการเพิ่มทนุและการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights 
Offering 

การเพิม่ทนุครัง้นีจ้ะชว่ยเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ 

8 นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการมีอ านาจอนมุตัใิห้จา่ยเงินปันผล ได้เป็นครัง้คราวเมื่อ
เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป  
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ จะค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด 
และสถานะทางการเงินของ บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญา
เงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดให้ บมจ. เอเชยี เอวิเอชัน่ ต้องปฏิบตัติาม แผนธุรกิจในอนาคต และ
ความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. เอเชยี เอวเิอชั่น เห็นสมควร 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของไทยแอร์เอเชีย 

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผลของไทยแอร์เอเชีย จะค านงึถงึผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะ
ทางการเงินของไทยแอร์เอเชีย เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือ
สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดให้ไทยแอร์เอเชีย ต้องปฏิบตัติาม แผนธุรกจิในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้
เงินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของไทยแอร์เอเชยี เห็นสมควร  

8.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการเสนอขายหุ้น Rights Offering ครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้ดงักล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏอยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ีบริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทฯ มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรกด็ี โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 11 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  

9 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ราคาหุ้น และส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น 

9.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมต่ามสิทธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดมิจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ ส าหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทัง้หมดตาม
สดัส่วนการถือหุ้นเดิม แตม่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิ ส าหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
และไม่มีหุ้นท่ีไม่ได้รับการจองซือ้เหลือ ณ วนัท่ีการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการ
ออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงประมาณ ร้อยละ 14.79 ทัง้นี ้ตามวิธีการค านวณต่อไปนี ้

ผลกระทบต่อสดัส่วนของผู้ ถือหุ้น = 1 – [Qa/ (Qa + Qr)] 

โดยที ่

Qa = จ านวนหุ้นสามญัเดิมที่ช าระมลูค่าแล้วทัง้หมด จ านวน 9,878,571,429 หุ้น 

Qr = หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันที่การเสนอขายหุ้ น Rights Offering เสร็จสิน้ 
จ านวน 1,714,285,714 หุ้น 

ผลกระทบต่อสดัส่วนของผู้ ถือหุ้น = 1 – [9,878,571,429 / (9,878,571,429 + 1,714,285,714)] 

 = ประมาณร้อยละ 14.79 
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9.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = (Pa - Pn) 
        Pa 

โดยที่  

Pa  = ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึง่เป็น
วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้ น Right Offering (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 - 18 
ตลุาคม 2564) คิดเป็นราคาเท่ากบั  2.96 บาทต่อหุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

Pn  = [(Pa X Qa) + (Pr X Qr)] 
           (Qa + Qr) 

Pr = ราคาเสนอขายส าหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่ราคาเท่ากบั 1.75 บาท 

Qa = จ านวนหุ้นสามญัเดิมที่ช าระมลูค่าแล้วทัง้หมด จ านวน 9,878,571,429 หุ้น 

Qr = จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ จากการเสนอขายหุ้ น Rights Offering เป็น
จ านวน 1,714,285,714 หุ้น  

Pn = [(2.96 x 9,878,571,429)+(1.75 x 1,714,285,714)] 
                                     (9,878,571,429 + 1,714,285,714) 

 = 2.78 บาทต่อหุ้น  

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 6.0  

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิน้ จะกระทบต่อ
ราคาของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่จะลดลงที่อตัราประมาณร้อยละ 6.0 

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น = (EPSa – EPSr) 
        EPSa 

โดยที ่

ก าไรสทุธิ = ( 6 ,769.19) ล้ า น บ า ท  ( ตั ้ ง แ ต่ วั น ที่  1 ตุ ล า ค ม  2563 ถึ ง วั น ที่  
 30 กนัยายน 2564) 

EPSa  = ก าไรสทุธิ 
           Qa 

 = (6,769.19) ล้านบาท 
     9,878,571,429  

 = 0.69 บาทต่อหุ้น 

EPSr = ก าไรสทุธิ 
      Qa + Qr 

 =  (6,769.19) ล้านบาท  
       (9,878,571,429 + 1,714,285,714)  
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 = 0.58 บาทต่อหุ้น 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น = ร้อยละ 14.79  

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิน้ ส่วนแบ่งก าไรต่อ
หุ้นของบริษัทฯ จะลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.79  

10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

10.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนในครัง้นี ้(ซึ่งรวมถึง (ก) เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 6 ราย และ 
AAA จ านวน 8,800 ล้านบาท (ข) เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ 
North Haven Thai Private Equity, L.P. รวมทัง้สิน้ 2,200 ล้านบาท และ (ค) เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนจ านวน รวมทัง้สิน้ 3,000 ล้านบาท (Rights Offering) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ๆ คือ การระดมทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย และการเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียเป็นร้อยละ 100  

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อเหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุว่า การเพิ่มทุนในครัง้นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ๆ คือ การระดมทุนเพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย และการเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียเป็นร้อย
ละ 100 โดยแบ่งขัน้ตอนการเพิ่มสดัส่วนในไทยแอร์เอเชีย เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) เพิ่มทุนในไทยแอร์เอเชียจ านวน 3,900 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียจากร้อยละ 55.0 
เป็นร้อยละ 69.2 และเพื่อให้ไทยแอร์เอเชียน าเงินเพิ่มทนุไปช าระคืนหนีสิ้นคงค้างของไทยแอร์เอเชียเป็นจ านวน 
3,900 ล้านบาท1 

ทัง้นี ้เงินที่บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการเพิ่มทนุในไทยแอร์เอเชียจะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

2) ซือ้หุ้นส่วนที่เหลือในไทยแอร์เอเชียอีกจ านวนร้อยละ 30.8 จากผู้ขาย เพื่อให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นเกือบทัง้สิน้
ในไทยแอร์เอเชีย  

ทัง้นี ้เงินที่บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการซือ้หุ้นส่วนที่เหลือในไทยแอร์เอเชียจะมาจากเงินเพิ่มทนุซึง่ได้รับจากผู้ ร่วม
ลงทุนรายใหม่ (ผู้จองซือ้หุ้นใหม่และผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) AAA2 ซึ่งจะเปล่ียนไปถือหุ้นในบริษัทฯ แทน
การถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชียดงักล่าวยังสามารถท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน
จากผู้ ร่วมลงทุนรายใหม่ (ผู้ จองซือ้หุ้ นใหม่และผู้จองซือ้หุ้ นกู้แปลงสภาพ) AAA และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้ ซึ่ง
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนที่เหลือ มาช าระคืนหนีเ้งินกู้

 
1    ในปัจจบุนัไทยแอร์เอเชีย มีหนีส้ินคงค้างกบักลุ่มบริษัทของ AirAsia Group Berhad (“AAGB”) ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AirAsia Aviation 

Limited (“AAA”) จ านวนทัง้สิน้ประมาณ 5,211.8 ล้านบาท (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564)  
2  AAA นัน้มีชื่อเดิมชื่อว่า AirAsia Investment Limited  
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ให้แก่สถาบนัการเงิน และซือ้หุ้นส่วนที่เหลือในไทยแอร์เอเชียแล้ว บริษัทฯ ยงัสามารถส ารองเงินส่วนหน่ึงไว้เป็นสภาพ
คล่องเพื่อน าไปให้ไทยแอร์เอเชียเพิ่มทนุ และ/หรือ กู้ยืมต่อไป  

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชียดงักล่าวนัน้ได้ผ่านการเจรจาและเห็นชอบร่วมกันจากผู้
ร่วมลงทนุรายใหม่ (ผู้จองซือ้หุ้นใหม่ และผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) ผู้ ถือหุ้นเดิมของไทยแอร์เอเชีย3 และเจ้าหนีห้ลกัของ
ไทยแอร์เอเชีย4 เรียบร้อยแล้ว  

หากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชียข้างต้น ผู้ ร่วมลงทุนราย
ใหม่ (ผู้จองซือ้หุ้นใหม่และผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) ผู้ ถือหุ้นเดิมของไทยแอร์เอเชีย ก็ไม่ยินดีที่จะจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนและ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ 

ประโยชน์ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ที่มีต่อบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย 

- ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของหุ้นเกือบทัง้สิน้ในไทยแอร์เอเชีย ซึง่ก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ ใน
แง่ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดงันี ้ 

• หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คล่ีคลาย และมีการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวกลบัมาเป็นปกติ จะส่งผลให้ผลประกอบการของไทยแอร์เอเชียกลบัมาเติบโต และบริษัทฯ สามารถ
รับรู้ผลประกอบการดงักล่าวได้เต็มจ านวน กล่าวคือ บริษัทฯ จะรับรู้ผลประกอบการของไทยแอร์เอเชียจาก
เดิมร้อยละ 55 เพิ่มเป็นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของหุ้นร้อยละ 100 ในไทย
แอร์เอเชีย บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบทางการเงินทัง้หมดของไทยแอร์เอเชียเช่นกัน หากผลการด าเนินงาน
ของไทยแอร์เอเชียนัน้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ประมาณ 14,000 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทฯ มีส่วน
ของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 8,744 ล้านบาท) จากการรวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย และจากการ
เพิ่มขึน้ของทุนช าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

- ไทยแอร์เอเชียสามารถลดภาระหนีสิ้นจ านวนมาก (3,900 ล้านบาท) ลงได้ ซึง่ลดความกดดนั จากภาระหนีสิ้น และ
ลดความเส่ียงจากการเข้าสู่กระบวนการฟืน้ฟกูิจการเหมือนเช่นสายการบินอื่น ๆ 

- บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเหลือจากการเพิ่มทนุ (หุ้นใหม่และหุ้นกู้แปลงสภาพ) ในครัง้นีจ้ านวน 6,200 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มทุนในไทยแอร์เอเชีย และ/หรือ ให้กู้ยืมแก่ไทยแอร์เอเชีย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ไทย
แอร์เอเชีย ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติซึง่ทัว่โลกก าลงัเผชิญกบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลง
สภาพ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) และผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เนื่องจากบริษัทฯ ขาด

 
3  AAA 
4  กลุ่มบริษัทของ AAGB ซึง่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าต่าง ๆ  
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สภาพคล่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 เป็นระยะเวลายาวนาน และเพื่อปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นเจ้าของหุ้นในไทยแอร์เอเชียได้ทัง้หมด และนกัลงทุนซึ่งจะเข้ามาลงทุน
จองซือ้หุ้นใหม่ และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ นัน้ ก็เป็นบุคคลที่มีศกัยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
และมีความพร้อมในการช าระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ในการเพิ่มทุนครัง้นี ้ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุตามจ านวนที่ต้องการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเส่ียง
ในการระดมทุนท่ีอาจเกิดขึน้จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน และมีความผนัผวนมากในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ตามข้อ 6 ข้างต้น 

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และของไทยแอร์เอเชียนัน้จะแล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกินไตรมาส
แรกของปี 2565 และบริษัทฯ คาดว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และของไทยแอร์เอเชียนัน้จะได้รับการ
ตอบรับจากสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการตามแผนการใช้เงินได้ตามก าหนด และจ านวนเงินที่จะได้รับจากการปรับโครงสร้างมีความเพียงพอตามแผนการ
ใช้เงินของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ตามวตัถปุระสงค์ตามข้อ 6 ข้างต้น 

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเพิ่มทุน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(PP) และผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) ในครัง้นี ้มีความเหมาะสม สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ตามรายละเอียดที่ระบใุนข้อ 10.1 ข้างต้น  

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ และลดภาระการลงทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทนุ นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบ
รับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถึงความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถเพิ่มทนุได้ตามเป้าหมาย และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและ
การพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป  

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทัง้หมด บริษัทฯ จะได้รับเงินการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวนประมาณ 11,000 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมเป็น
เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุและหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้หมดในครัง้นี ้ประมาณ 14,000 ล้านบาท 

บริษัทฯ เชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครัง้นี ้จะเพียงพอต่อแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ
ไทยแอร์เอเชีย รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างหนีข้องไทยแอร์เอเชีย และการน าเงินไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่ระบใุนข้อ 6 
และจะท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส าหรับรองรับการประกอบธุรกิจสายการบินในอนาคตภาย
หลงัจากที่สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศเร่ิมกลบัมาเป็นปกติ 
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10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) และให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน (RO) รวมทัง้การ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้ไปใช้
เพื่อวตัถุประสงค์ตามที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้นได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มี
สดัส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลง และยงัช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของ
ไทยแอร์เอเชียเกือบทัง้หมด อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ด้ตามเป้าหมาย อาจจะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 
จะต้องหาแหล่งเงินทนุอื่นทดแทน เพื่อให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ และด าเนินงานตามแผนธุรกิจที่วางไว้  

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทัง้หมด บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมเป็นเงินทัง้หมด ประมาณ 14,000 ล้านบาท รวมถึงภายหลงัการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้น จะท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียซึ่งเป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจ (Operating 
company) เพิ่มขึน้จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 100  

นอกจากนี ้การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะส่งผลให้หนีสิ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ลดลง 3,900 ล้านบาท จากการท่ีไทย
แอร์เอเชียจะช าระคืนหนีท้างการค้าต่าง ๆ ให้กบักลุ่มบริษัทของ AAGB ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ AAA  

อีกทัง้ การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในไทยแอร์เอเชีย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ ใน
แง่ของการรับรู้ผลประกอบการของบริษัทย่อย โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลาย และ
มีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ จะส่งผลให้ผลประกอบการของไทยแอร์เอเชียกลับมาเติบโต และ
บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลประกอบการดังกล่าวได้เต็มจ านวน รวมถึงส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
ประมาณ 14,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 8,744 ล้านบาท) รวมถึง
บริษัทฯ คาดว่าจะน าเงินส่วนท่ีเหลือจากภายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นไปเพิ่มทนุในไทยแอร์เอเชีย และ/หรือ ให้
กู้ยืมแก่ไทยแอร์เอเชีย เป็นมูลค่าประมาณ 6,200 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของไทยแอร์เอเชียเพิ่มขึน้ 
(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไทยแอร์เอเชียมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ (ขาดทนุเกินทนุ) เท่ากบั 16,480 ล้านบาท)  

11.  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

11.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในการประกอบธุรกิจสายการบินของไทยแอร์เอเชียนัน้ ไทยแอร์เอเชียจะต้องมีใบอนุญาตการบินตาม พรบ. การ
เดินอากาศ  

พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดให้ไทยแอร์เอเชียจะต้องมีบุคคลดังต่อไปนี ้(บุคคลดังต่อไปนีข้อเรียกว่า “Eligible 

Persons”) ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย หรือบริษัทแม่ของไทยแอร์เอเชีย5 รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 51  

(1) บคุคลธรรมดาซึง่มีสญัชาติไทย 

 
5   บริษัทแม่หมายถึงบริษัทซึง่ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียเกินกว่าร้อยละ51 
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(2) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

(3) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ของหุ้นทัง้หมด 

(4) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้น
ทัง้หมด  

(5) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งผู้ เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทัง้หมดมีสญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนนัน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของบคุคลธรรมดาซึง่มีสญัชาติไทย 

(6) ห้างหุ้นส่วนสามญัที่จดทะเบียน ซึง่ผู้ เป็นหุ้นส่วนทัง้หมดมีสญัชาติไทย 

(7) กองทุนรวมที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งมิใช่คนต่าง
ด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการกองทนุรวม 

(8) กองทุนส ารองเลีย้งชีพที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพซึ่งมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีผู้ จัดการกองทุนซึ่งมิใช่คนต่างด้าว  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(9) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งนิติบุคคลประเภทตาม (7) หรือ (8) ถือหุ้นอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของหุ้นทัง้หมด 

(10) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยตามข้อ (1) นิติบุคคลตามข้อ (2) (3) หรือ (4) 
หรือนิติบคุคลตาม (7) หรือ (8) ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมด 

ทัง้นี ้นิติบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ข้างต้น ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีส านกังาน
แห่งใหญ่ตัง้อยู่ในราชอาณาจกัร  

โดยสรุป พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดให้ไทยแอร์เอเชียจะต้องมีบคุคลท่ีมิได้เป็น Eligible Persons และบคุคลที่มิได้มี
สญัชาติไทยถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในไทยแอร์เอเชียไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นทัง้หมดของไทยแอร์เอเชีย 

ในปัจจบุนัข้อบงัคบัของบริษัทฯ จ ากดัสดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยไว้ที่ร้อยละ 0.1  

บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ เพื่อขยายสัดส่วนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้มีสญัชาติไทย เพื่อ
รองรับการที่บคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยจะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 โดยเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้มี
สญัชาติไทยเดิมแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 48.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

ส าหรับประเด็นเร่ือง Eligible Persons นัน้ บริษัทฯ ได้ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ เช่นกันว่าบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ หรือการรับจดทะเบียนบุคคลใดเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากการรับจด
ทะเบียนดงักล่าวจะท าให้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เสียสิทธิตาม พรบ. การเดินอากาศ กล่าวคือ หากจะท าให้บุคคลที่
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มิได้เป็น Eligible Persons ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในไทยแอร์เอเชียเกินร้อยละ 49 ของหุ้นทัง้หมดของไทยแอร์
เอเชีย6 

ดงันัน้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุก ๆ ครัง้ที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ จะไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งไม่เป็น  Eligible Persons เกิน
กว่าร้อยละ 49 ก่อนบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน บริษัทฯ จะแนะน าในทกุ ๆ ช่องทางให้ผู้ลงทนุจ าหน่ายจา่ยโอนหุ้นของ
บริษัทฯ ออกไป เพื่อมิให้ผู้ ลงทุนต้องเสียสิทธิใด ๆ หรือแนะน าให้ผู้ ลงทุนลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) แทนหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวไว้
ในเอกสารแนบท้าย 1  

นอกจากนี ้พรบ. การเดินอากาศ ได้ก าหนดข้อห้ามส าหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการบิน เช่น ไทยแอร์เอเชีย เก่ียวกับ
บคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทย เช่น ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องมีความเป็นเจ้าของ และมีกรรมสิทธ์ิส่วนสาระส าคญั และอ านาจ
ในการบริหารกิจการท่ีแท้จริง (Effective Control) เป็นของบคุคลผู้มีสญัชาติไทย หรือต้องไม่มีการครอบง ากิจการผ่าน
บุคคลผู้ที่ไม่มีสญัชาติไทยในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ พรบ. การเดินอากาศ ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะได้แก้ไข
สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้มีสญัชาติไทยในบริษัทฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ  48.17 และบริษัทฯ จะถือหุ้นเกือบร้อย
ละ 100 ในไทยแอร์เอเชีย ดงันัน้ ความเป็นเจ้าของ และกรรมสิทธ์ิส่วนสาระส าคญั จึงยงัคงเป็นของบคุคลท่ีมีสญัชาติ
ไทย นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ยังไม่มีการตีความ พรบ. การเดินอากาศ หรือแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาในเร่ืองนี ้ท าให้
บริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ยังคงต้องเผชิญกับความเส่ียงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย บริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ไม่สามารถประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความ
บทบญัญัติดงักล่าวที่อาจมีต่อบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชียได้  นอกจากนี  ้แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ด าเนินการตามมาตรการ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่แล้วตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1  เพื่อให้บริษัทฯ ไม่มีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เกินกว่าสดัส่วนท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ พรบ. การเดินอากาศ บริษัทฯ และไทยแอร์เอเชียก็ยงัคง
ต้องเผชิญกับความเส่ียงหากบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทฯ เกินกว่าสดัส่วนที่ระบุไว้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึ่ง ในกรณีนี ้ไทยแอร์เอเชียได้หารือกับหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือน (ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย หรือ กพท) แล้วในรูปแบบการประชมุหารือ ซึง่จากการหารือ หน่วยงานก ากบัไม่ได้ขดัข้องกบัแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย และแนวทางการด าเนินการตามที่บริษัทฯ จะด าเนินการตามที่ได้
ชีแ้จงข้างต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรอหนงัสือตอบกลบัอย่างเป็นทางการจาก กพท. ซึง่คาดว่าจะได้รับภายในปี 
2564 

11.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการลงทุนในใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDRs) 

เนื่องจาก พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดให้ไทยแอร์เอเชียจะต้องมีบุคคลที่มิได้เป็น Eligible Persons และบุคคลที่มิได้
มีสญัชาติไทยถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในไทยแอร์เอเชียไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นทัง้หมดของไทยแอร์เอเชีย ท าให้
บริษัทฯ ต้องระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ หรือการรับจด

 
6  ทัง้นี ้บคุคลที่ไม่ได้มีสญัชาติไทยไม่ถือเป็น Eligible Persons 
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ทะเบียนบุคคลใดเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากการรับจดทะเบียนดงักล่าวจะท าให้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เสียสิทธิ
ตาม พรบ. การเดินอากาศ กล่าวคือ หากจะท าให้บุคคลที่มิได้เป็น  Eligible Persons ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมใน
ไทยแอร์เอเชียเกินร้อยละ 49 ของหุ้นทัง้หมดของไทยแอร์เอเชีย ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจถูกปฏิเสธการรับจด
ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวได้หุ้นของบริษัทฯ มาหรือได้หุ้ นเพิ่มเติมมาใน
ภายหลงัและไม่ได้เข้าหลกัเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 และจะต้องเสียสิทธิที่พึงมี เช่น สิทธิในการเข้า
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท เช่น 
หุ้นเพิ่มทุน หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น และเนื่องด้วยความเส่ียงดงักล่าว บริษัทฯ จะแนะน าให้ผู้ลงทุนในหุ้น
ของบริษัทฯ ลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ซึ่งออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จ ากดั (Thai NVDR Company Limited) (หรือที่เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า NVDRs) โดยผู้ ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงในที่ประชุมของบริษัทฯ (Non-Voting Rights) แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิใน
การซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เช่นเดียวกบัการลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ  

11.3 ความเสี่ยงกรณี พรบ. การเดินอากาศ และข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว และ
บุคคลที่มิได้มีคุณสมบัติตาม พรบ. การเดินอากาศ ซึ่งอาจมีผลต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ เพื่อขยายสัดส่วนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้มีสญัชาติไทย เพื่อ
รองรับการที่บคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยจะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 โดยเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้มี
สญัชาติไทยเดิมแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 48.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จ ากัดสัดส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดในบริษัทฯ ของบุคคลที่ไม่ได้มี
สญัชาติไทยไว้ที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.1 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และได้มีการขยายสดัส่วน
ข้อจ ากัดดังกล่าว เพื่อรองรับ AAA (ผู้ซือ้หุ้นเพิ่มทุนในวงจ ากัด) และ NHTPE  (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) (และบุคคลที่
ไม่ได้มีสญัชาติไทยซึ่งรับโอนหุ้นจากบุคคลดงักล่าว) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 โดยเมื่อรวมกับ
สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยเดิมแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 48.17 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ นอกจากนี ้การเข้าถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและบุคคลที่มิได้มีคุณสมบัติตาม 
พรบ. การเดินอากาศ ยงัถกูจ ากัดไว้โดย พรบ. การเดินอากาศ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 11.1 ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง) 
ดงันัน้ สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัดดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการถือหุ้นของของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย และบุคคลที่มิได้มีคุณสมบัติตาม พรบ. การเดินอากาศ 
เพิ่มขึน้ถึงเพดานท่ีก าหนดไว้  ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติไทยอาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้บุคคลอื่นซึ่งมิได้มีสญัชาติไทย 
หรือบุคคลที่มิได้มีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ได้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือบคุคลที่มิได้มี
คณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ อาจไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าหุ้นสามญันัน้จะตกอยู่ในข้อจ ากดัจากสดัส่วน
การถือหุ้นหรือไม่ และหุ้นดังกล่าวจะสามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซือ้ได้หรือไม่ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์จะ
ปฏิเสธการจดแจ้งการโอนหุ้นสามญันัน้หรือไม่เช่นกนั 
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท เอเชยี เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 

โทรศัพท์ 02 562 5700 

โทรสาร 02 562 5705 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจสายการบิน ราคาประหยดั หรือธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องกบัสายการบิน 

เลขทะเบียนบริษทั 0107554000313 

เว็บไซต์ https://www.aavplc.com/  

ทุนจดทะเบียนเดิม 
1,285,000,000.0 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 12,850,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.1 
บาท 

ทุนช าระแล้วเดิม 987,857,142.9 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 9,878,571,429 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2.1. ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ก่อตัง้ขึน้ เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2549 ในรูปบริษัทจ ากัดด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 
410,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 41,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
ด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดัเพียง
แห่งเดียว คือไทยแอร์เอเชียในสดัส่วนร้อยละ 50 ในสมยันัน้  

 ในวนัที่ 21 มิถุนายน 2550 กลุ่มผู้บริหารไทยซึ่งประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูได้เข้า
ซือ้หุ้นทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ จากผู้ ถือหุ้นเดิม เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารไทยเล็งเห็นถึงศกัยภาพของธุรกิจนี ้ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เข้าซือ้หุ้นอีกร้อยละ 1 ของไทยแอร์เอเชียจากนายธรรศพลฐ์ แบเล
เว็ลด์ ท าให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 51 ของไทยแอร์เอเชียต่อมา บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2554 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
485,000,000 บาท และมีทุนช าระแล้วจ านวน 410,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,100,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

 ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2555 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้
ชื่อย่อ “AAV” และมีทุนจดทะเบียนครบช าระแล้ว โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้น าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชน (Initial Public Offering - IPO) มาจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ทัง้หมดของไทยแอร์เอเชียโดย
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ส่งผลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 55 ใน ไทยแอร์เอเชียภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
จนถึงก่อนแผนการปรับโครงสร้างในครัง้นี ้

 ส าหรับ ไทยแอร์เอเชียก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 เพื่อด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด ด้วยทุนจด
ทะเบียนจ านวน 400,000,000 บาท โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้น ร้อยละ 51 ของจ านวนทุนจดทะเบียนของไทย
แอร์เอเชีย(ก่อน IPO) และ AirAsia Aviation Limited “AAA” ถือหุ้นร้อยละ 49 โดย AAA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี AAB ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึง่ AAB เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย โดยเป็นผู้ให้บริการสายการบินแอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย ต่อมา
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 435,555,600 บาท เป็นหุ้ นสามัญ
จ านวน 43,555,560 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้จองหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว ส่งผลให้มี
สดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 55 และ AAA มีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 45 

 ในวนัท่ี 16 เมษายน 2561 กลุ่มแอร์เอเชียปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจดัตัง้ AirAsia Group Berhad (“AAGB”) เพื่อ
เข้าถือหุ้นใน AAA โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 แทน AAB   

 ในวนัที่ 27 มกราคม 2564 ไทยแอร์เอเชียจดัตัง้บริษัทย่อย บจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อย
ละ 100 เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมพฒันาความสามารถและสร้างทักษะการเรียนรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน 
การท่องเที่ยวและบริการ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้เร่ิมด าเนินการตามแผนปรับโครงสร้าง โดยในวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้เพิ่มทุนในไทยแอร์
เอเชียจ านวน 3,900 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียจากร้อยละ 55.0 เป็นร้อยละ 69.2 และมี
แผนที่จะซือ้หุ้นส่วนที่เหลือในไทยแอร์เอเชียอีกจ านวนร้อยละ 30.8 เพื่อให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นเกือบทัง้สิน้ในไทย
แอร์เอเชีย 

2.2. โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ  

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 กอ่นด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างในครัง้นี ้เป็น
ดงันี ้
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ หลงัด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างในครัง้นี ้เป็นดงันี ้

 

2.3. การประกอบธุรกิจ 

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในปัจจุบนั บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียเพียงแห่งเดียว 

 ไทยแอร์เอเชียประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัดด้วยเคร่ืองบินตระกูลแอร์บัสในขนาดรุ่น A320 และ 
A321 โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้ โดยสารแบบประจ า (Scheduled Passenger Services) และการ
ให้บริการเสริม (Ancillary Services) 

2.3.1. บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ าของไทยแอร์เอเชีย 

ไทยแอร์เอเชยีให้บริการขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศแบบประจ าด้วยราคาค่าโดยสารที่ประหยดักวา่ค่าโดยสารของสาย

การบินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ โดยค่าโดยสารดงักล่าวไม่รวมถึงบริการเสริมตา่งๆ อาทิเช่น ค่าบริการฝากสมัภาระ

ใต้ท้องเคร่ือง ค่าเลือกที่นัง่ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง และบริการอื่นๆ ซึง่หากผู้โดยสารมีความประสงคใ์ช้

บริการดงักล่าว ผู้ โดยสารสามารถซือ้เพิม่เตมิได้ตามต้องการ โดยรายได้จะอยู่ในส่วนของการให้บริการเสริม (Ancillary 

Services) นอกจากนี ้ ไทยแอร์เอเชยีควบคมุดแูลความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง โดยมีประสิทธิภาพใน

การตรงต่อเวลา (ซึง่ประเมินตามสดัส่วนของเทีย่วบินที่ออกเดินทางภายใน 15 นาทีของก าหนดการเดินทาง) อยู่ที่ร้อย

ละ 96และ ร้อยละ 98 ในปี 2563 และ 9 เดือนปี 2564 ตามล าดบั 

ในปี 2563 ไทยแอร์เอเชียให้บริการขนส่งผู้ โดยสารประมาณ 9.5 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เป็นผู้ โดยสารเส้นทางบิน
ภายในประเทศและร้อยละ 15 เป็นผู้ โดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ส าหรับ 9 เดือนปี 2564 ไทยแอร์เอเชีย
ให้บริการขนส่งผู้ โดยสารประมาณ 1.8 ล้านคน โดยหลกัเป็นผู้โดยสารเส้นทางบินในประเทศ 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมลูการด าเนินงานของ ไทยแอร์เอเชียส าหรับช่วงเวลาที่ระบไุว้  

 ปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 9 เดือน 
สิน้สุด วันที่ 
30 กันยายน  

2564  
2561 2562 2563 

ปริมาณท่ีนัง่ (ล้านท่ีนัง่) 25.2 26.1 12.6 2.80  
จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 21.6 22.1 9.5 1.78  
อตัราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) (ร้อยละ)(1) 85 85 75 64  

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านท่ีนัง่ – กม.)(2) 25,019 26,940 10,174 1,972 
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK)(ล้านท่ีนัง่ – กม.)(3) 21,243 22,670 7,735 1,300 
ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท)(4) 1,477 1,478 1,199 1,064 

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท)(5) 1.56 1.49 1.34 1.17 
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท)(6) 1.58 1.55 2.31 4.60 
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน า้มนัเชือ้เพลิง) (บาท)(7)  1.00 1.03 1.68 4.20 

จ านวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด 62 63 62 60  
จ านวนเที่ยวบิน 139,848 144,421 69,368 15,670 
ระหว่างประเทศ 54,142 61,406 10,320 312  

ภายในประเทศ 85,706 83,015 59,048 15,358  
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร)(8) 991 1,033 804 541 
อตัราการใช้เคร่ืองบินต่อล า (ชัว่โมงปฏิบตัิการบินต่อวนั)(9) 12.0 12.3 7.4 5.7 

รายได้จากบริการเสริม (ล้านบาท) 7,134 7,511 2,285 416  
รายได้จากบริการเสริมต่อผู้โดยสาร (บาท) 331 339 241 234  
ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลิง (ล้านบาร์เรล) 4.57 4.94 1.76 0.35 

ราคาถัวเฉลี่ยน า้มนัเชือ้เพลิงในตลาด (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)(10)   85.2 77.1 46.7 67.7 
ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา (ร้อยละ)(11) 86 86 96 98 
หมายเหต:ุ 

(1) หมายถึงจ านวนผู้โดยสารเทียบเป็นสดัส่วนกบัปริมาณที่นัง่ ซึง่เป็นจ านวนที่นัง่ผู้ โดยสารที่มีอยู่  
(2) ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร (Available Seat Kilometres) คือ จ านวนที่นั่งบนเที่ยวบินทัง้หมด คูณด้วยจ านวนกิโลเมตรที่ท า

การบินบนที่นัง่เหล่านัน้ (ปี 2563 - 2564 ระยะทางที่ท าการบินจริง; ปี 2561-2562 ระยะทางที่ท าการบินมาตรฐาน) 
(3) ปริมาณการขนส่งผู้ โดยสาร (Revenue Passenger Kilometres) คือจ านวนบรรทุกผู้ โดยสารที่จ่ายค่าโดยสารของเที่ยวบินทัง้หมด 

คณูด้วยจ านวนกิโลเมตรที่ท าการบินบนที่นัง่เหล่านัน้ (ปี 2563 - 2564 ระยะทางที่ท าการบินจริง; ปี 2561-2562 ระยะทางที่ท าการ
บินมาตรฐาน) 

(4) ค านวณโดยน ารายได้ค่าโดยสาร ของ ไทยแอร์เอเชียหารด้วยจ านวนผู้โดยสาร 
(5) ค านวณโดยน ารายได้จากการขายและบริการของ ไทยแอร์เอเชียหารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร 
(6) ค านวณโดยน าผลรวมของต้นทุนจากการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย ของ ไทยแอร์เอเชีย (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน) หารด้วยปริมาณ

การผลิตด้านผู้โดยสาร 
(7) ค านวณโดยน าผลรวมของต้นทุนจากการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายของ ไทยแอร์เอเชีย (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน) หกัด้วยค่าน า้มนั

เชือ้เพลิง หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร 
(8) หมายถึงจ านวนกิโลเมตรที่ท าการบินเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน 
(9) หมายถึงจ านวนชัว่โมงปฏิบตัิการบินเฉลี่ยต่อวนัต่อล าในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยจ านวนชัว่โมงปฏิบตัิการบินเร่ิมนบัตัง้แต่ช่วง

ขณะที่เคร่ืองบินเคลื่อนที่ ณ สนามบินหนึ่ง ถึงเคร่ืองบินหยดุนิ่ง ณ สนามบินอีกแห่งหนึ่ง 
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(10) ค านวณโดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของน า้มันเชือ้เพลิงอากาศยาน (Jet Kerosene) ของ ไทยแอร์เอเชียส าหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ 
(ราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์  MOPS) 

(11) เที่ยวบินจะถือว่า “ตรงเวลา” เม่ือเคร่ืองบินออกเดินทางไม่เกินกว่า 15 นาทีของเวลาออกเดินทางตามก าหนดการ 

2.3.1.1. เครือข่ายเส้นทางการบินของไทยแอร์เอเชีย  

 ไทยแอร์เอเชียเน้นให้บริการเส้นทางบินระยะใกล้ไปยังท่าอากาศยานที่อยู่ในและใกล้เคียงกับบริเวณที่มีประชากร
หนาแน่นและจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว ซึ่งโดยปกติอยู่ในรัศมีไม่เกิน 3,500 กิโลเมตร และระยะเวลาของ
เที่ยวบินไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที จากฐานปฏิบัติการบินของไทยแอร์เอเชีย ทัง้นีไ้ทยแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางบิน
แบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) โดยจะไม่จดัเที่ยวบินที่จะต้องจอดเคร่ืองบินค้างคืนที่ท่าอากาศยาน ยกเว้นการ
จอดเคร่ืองบินค้างคืนในท่าอากาศยานที่เป็นฐานปฏิบัติการบินของไทยแอร์เอเชียโดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 มี
จ านวน 4 แห่งประกอบไปด้วยกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) ภเูก็ต และ เชียงใหม่  

2.3.1.2. การขยายเส้นทางบิน 

 ในการพิจารณาเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ในเครือข่ายเส้นทางบิน  ไทยแอร์เอเชียจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น 
ศกัยภาพในการเพิ่มอตัราส่วนการขนส่งผู้ โดยสาร (Load Factor) ความหนาแน่นของประชากรและอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ต้นทางและจุดหมายปลายทาง ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ภาวะการแข่งขนัทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต 
ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน สิทธิการบิน และระยะทางบิน ซึ่งกระบวนการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่โดยปกติ
ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และเส้นทางบินใหม่จะได้รับการอนุมตัิโดยคณะกรรมการของไทยแอร์เอเชียในการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณของไทยแอร์เอเชียโดยหากเส้นทางบินใหม่ไม่สามารถท าก าไรได้หลังจากช่วงทดลองด าเนินการ
ระหว่าง 6 - 8 เดือน ไทยแอร์เอเชียจะพิจารณาลดจ านวนความถ่ีของเที่ยวบินในเส้นทางบินหรือระงบั/ยกเลิกเส้นทาง
บิน  

 ทัง้นี ้ไทยแอร์เอเชียมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ น าตลาดในเส้นทางบินหลักและรอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดภายในประเทศและเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของจ านวนผู้ โดยสารเพื่อเชื่อมต่อการ
เดินทางในประเทศและในภมูิภาค นอกจากนี ้ไทยแอร์เอเชียเปิดฐานปฏิบตัิการบินใหม่ที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิใน
เดือนกนัยายน ปี 2563 เพื่อสร้างโอกาสขยายฐานลกูค้ารวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้า ส่งผลให้ยงัคงรักษาความเป็น
ผู้น าตลาดในประเทศ  

 อย่างไรก็ตาม ผลจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึน้ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
2563 และปลายเดือนเมษายน 2564 จนท าให้ความต้องการเดินทางลดลงและสายการบินมีการลดจ านวนเทีย่วบิน ให้
สอดคล้องกับจ านวนผู้โดยสาร อีกทัง้ภาครัฐจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID- 19 โดยจ ากัด
การเดินทางเข้าหรือออกพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดในระดบัวิกฤต ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออก
ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เร่ืองแนวปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการสนามบินและผู้ด าเนินการ
เดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส  COVID-19 
ก าหนดว่า “ห้ามสายการบินท าการบินรับส่งผู้ โดยสาร เข้าหรือออกพืน้ที่ที่ก าหนดเป็นพืน้ที่ควบคุมสงูสดุและเข้มงวด 
ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิน้สดุไป” ท าให้สายการบินไม่สามารถท า
การบิน ณ สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิตัง้แต่วันที่ประกาศดงักล่าวก าหนด จนถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2564 จึงส่งผลต่อจ านวนเส้นทางภายในประเทศที่สายการบินให้บริการในช่วงดงักล่าวลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี 
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ไทยแอร์เอเชีย ริการเส้นทางภายในประเทศตัง้แต่วันที่ได้กลับมาให้บ   3 กันยายน 2564 จากการผ่อนปรนของ
หน่วยงานก ากบัดแูล โดยก าหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมบนเที่ยวบิน  

2.3.2  บริการเสริม (Ancillary Services) 

 ไทยแอร์เอเชีย มีบริการเสริมที่หลากหลายให้แก่ผู้ โดยสาร ซึ่งเร่ิมตัง้แต่การให้บริการเสริมก่อนขึน้เคร่ือง บริการเสริมบน
เคร่ือง และรวมถึงสินค้าและค่าบริการอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศ โดยถือเป็นรายได้อีกทางหน่ึง
นอกเหนือจากรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้ โดยสารแบบประจ าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ไทยแอร์เอเชีย ทัง้นี ้รายได้จาก
บริการเสริมคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 18 ร้อยละ 19 ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 18 ของรายได้จากการขายและให้บริการทัง้หมด
ของไทยแอร์เอเชีย ในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563และ 9 เดือนปี 2564  ตามล าดับ โดยบริการเสริมสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ดงันี ้ 

2.3.2.1 บริการเสริมก่อนขึน้เคร่ืองและค่าธรรมเนียม 

 ไทยแอร์เอเชี ย เสนอสินค้ าและบริการเพิ่ ม เติ มให้แก่ ผู้ โดยสาร ซึ่ งสามารถเลือกซื อ้ได้ ผ่ านเว็บไซต์ ของ  
แอร์เอเชีย และเคาน์เตอร์จ าหน่ายบตัรโดยสารของแอร์เอเชีย ได้แก่ 

• บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง (Checked Baggage): อัตราค่าธรรมเนียมขึน้อยู่กับน า้หนักของสัมภาระที่
ต้องการใช้บริการ เส้นทางการบิน และช่วงเวลาในการเลือกซือ้บริการ และช่วงเวลาเดินทาง การซือ้บริการฝาก
สมัภาระใต้ท้องเคร่ืองพร้อมบตัรโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมที่ประหยดักว่า หากผู้ โดยสารมีน า้หนกัสมัภาระเกินกว่าที่
ซือ้บริการไว้ ผู้ โดยสารจะต้องช าระค่าธรรมเนียมน า้หนกัส่วนเพิ่มตามน า้หนกัที่เกิน 

• การเลือกที่นัง่ (Seat Selection): ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นัง่บนเที่ยวบินตามที่ต้องการได้โดยช าระค่าธรรมเนียมใน
การเลือกที่นั่ง ที่อาจแตกต่างขึน้อยู่กับโซนแถวท่ีนั่งที่ผู้ โดยสารเลือก เส้นทางการบิน และช่วงเวลาในการเลือกซือ้
บริการ การจองที่นัง่บนเที่ยวบินพร้อมบตัรโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมที่ประหยดักว่า  

• บริการฝากสัมภาระอุปกรณ์กีฬาใต้ท้องเคร่ือง (Checked Sports Equipment): ผู้ โดยสารสามารถฝากสัมภาระ
อุปกรณ์กีฬาใต้ท้องเคร่ือง เช่น ถุงกอล์ฟ อุปกรณ์ด าน า้ กระดานโต้คลื่น และจักรยาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะ
ขึน้อยู่กับน า้หนักของสมัภาระอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการใช้บริการ เส้นทางการบินและช่วงเวลาในการเลือกซือ้บริการ 
รวมถึงช่วงเวลาเดินทาง การซือ้บริการฝากสมัภาระอุปกรณ์กีฬาใต้ท้องเคร่ืองพร้อมบตัรโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมที่
ประหยดักว่าหากผู้ โดยสารมีน า้หนกัอุปกรณ์กีฬาเกินกว่าที่ซือ้ไว้ ผู้ โดยสารจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตาม
น า้หนกัที่เกิน 

• การส ารองที่นั่งและการเปล่ียนแปลงการส ารองที่นัง่ (Bookings and Amendments): ผู้ โดยสารสามารถท าการ
ส ารองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์จ าหน่ายบัตรโดยสารของแอร์เอเชีย โดยมีค่าธรรมเนียมการส ารองที่นั่ง ทัง้นี ้ผู้ โดยสาร
สามารถท าการเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน (ไม่
สามารถเปล่ียนชื่อและเส้นทางได้) อย่างไรก็ตาม ไทยแอร์เอเชีย อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่
กรณี  

• ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน (Payment Processing Fees):  การซือ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย หรือ 
เคาน์เตอร์จ าหน่ายตัว๋ ณ สนามบิน  ผู้ โดยสารสามารถเลือกช าระค่าบัตรโดยสารได้หลากหลายช่องทาง อาทิ บัตร
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เครดิต, เดบิต, หักบัญชีธนาคาร, ตู้ เอทีเอ็ม (ATM), เคาน์เตอร์เซอร์วิส, พร้อมเพย์ และ QR Code ทัง้นี  ้ไทยแอร์
เอเชีย จดัเก็บค่าธรรมเนียมในการรับช าระเงินในกรณีดงักล่าว 

• การประกนัภยัการเดินทาง (Tune Protect): ผู้ โดยสารสามารถเลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมโดยซือ้ประกันภยัการ
เดินทางของ Tune Protect จากแอร์เอเชีย ซึ่งจะรวมถึงความคุ้มครองจากการประกันการเสียชีวิตและการสูญเสีย
อวยัวะจากอุบตัิเหตุ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบตัิเหตุ การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของเที่ยวบิน 
ความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตวั รวมถึงความคุ้มครอง COVID -19 และอื่นๆ ซึ่งไทยแอร์เอเชีย
ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในการให้บริการดังกล่าว ทัง้นี  ้ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการขายประกนัภยัการเดินทางดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย  

• บริการต่อเที่ยวบิน (Fly-Thru): ผู้ โดยสารสามารถเลือกใช้บริการต่อเที่ยวบิน ในเส้นทางที่มีให้บริการ ทัง้เที่ยวบิน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งบริการนีจ้ะอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสาร โดยไม่ต้องรอรับ
สมัภาระ ณจุดเปล่ียนเคร่ือง สมัภาระจะถูกน าส่งไปยงัจุดหมายปลายทางสดุท้ายของผู้ โดยสาร ทัง้นี ้ไทยแอร์เอเชีย 
จดัเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพิ่มเติม 

• บริการ Red Carpet: ผู้ โดยสารสามารถเลือกรับบริการพิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายรวดเร็วในการเดินทาง 
ครอบคลุมทัง้การเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ พักผ่อนพร้อมอาหารและเคร่ืองดื่มในห้องรับรองพิเศษก่อนขึน้
เคร่ือง รวมทัง้บริการเรียกขึน้เคร่ืองก่อนและรับสมัภาระรวดเร็วก่อนใครที่สนามบินปลายทาง พร้อมให้บริการให้กับ
ผู้ โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ (เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ) และสนามบิน
อุดรธานี หาดใหญ่ เชียงราย (เที่ยวบินภายในประเทศ) ทัง้นี ้ไทยแอร์เอเชีย จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการเพิ่มเติม 

• แพ็กสดุคุ้ม (Value Pack): ผู้ โดยสารสามารถเลือกจองเที่ยวบินประหยดัพร้อมบริการเสริมแบบคุ้มค่า ด้วยแพ็กสุด
คุ้ม ที่จัดให้ครบทุกส่ิงจ าเป็นในการเดินทาง ประกอบไปด้วย  น า้หนักสมัภาระใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม เลือกที่นั่ง
มาตรฐาน บริการอาหารบนเที่ยวบิน  พร้อมรับความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน และความคุ้มครองการล่าช้าของ
สมัภาระบริการเสริมที่กล่าวมาทัง้หมดจะรวมอยู่ด้วยกนัในราคาสดุประหยดั 

2.3.2.2 บริการเสริมบนเคร่ืองบิน 

 หนึ่งในบริการเสริมบนเคร่ืองบินของ ไทยแอร์เอเชีย คือการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มและอาหารให้แก่ผู้ โดยสาร หากผู้ โดยสารได้
ท าการสั่งจองอาหารล่วงหน้าขณะที่ท าการส ารองที่นั่งทางออนไลน์ หรือผ่าน จัดการบุกกิง้ (Manage My Booking) 
ผู้โดยสารจะมีรายการอาหารที่หลากหลายให้เลือกพร้อมทัง้ยงัจะได้รับส่วนลดเพิ่มจากราคาอาหารที่จ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 
และจะได้รับบริการก่อนที่บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบินจะเร่ิมต้นขึน้ โดยผู้ โดยสารสามารถสั่งซือ้
บริการดงักล่าวอย่างน้อย 24 ชัว่โมงก่อนถึงเวลาเดินทาง 

 นอกจากนี ้ไทยแอร์เอเชีย ยังจ าหน่ายสินค้า ซึ่งรวมถึงของที่ระลึก (เช่น เคร่ืองบินจ าลองและเสือ้โปโล) อุปกรณ์เดินทาง
แบบพกพา (เช่น สายชาร์จแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือและหฟัูง) สินค้าตามฤดกูาลหรือเทศกาล ส่ิงจ าเป็นส าหรับการเดินทาง 
(เช่น แม่กญุแจล็อคสมัภาระและหมอนกบัชดุเคร่ืองนอนส าหรับการเดินทาง)  
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2.3.2.3 บริการอื่นๆ 

• บัตรเครดิต แอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ : ไทยแอร์เอเชีย ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ 
ให้บริการบัตรเครดิตร่วม ที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม 
แอร์เอเชียบิ๊ก เพื่อใช้แทนเงินจ่ายค่าเที่ยวบินได้ โดยเมื่อใช้บตัรที่แอร์เอเชีย รับคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก สงูสดุ 10 
เท่า จากการเป็นสมาชิกระดบัแพลทินมัของแอร์เอเชียบิ๊ก ไทยแอร์เอเชีย จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ทุกยอดใช้จ่ายผ่าน
บตัรเครดิตร่วมดงักล่าวจากธนาคาร 

• พื้นที่ระวางสินค้า (AirAsia Cargo): ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จากบริการขนส่งสินค้า และไปรษณีย์ ดังนัน้ ไทยแอร์
เอเชีย จะสามารถให้บริการดงักล่าวได้เมื่อมีพืน้ที่และระวางน า้หนกัส าหรับขนส่งสินค้าได้เท่านัน้ 

• การให้บริการเชื่อมต่อไปยงัเกาะและเมืองต่างๆ: บจ. ไทยแอร์เอเชียมีรายได้จากการบริการเชื่อมต่อการเดินทางไปยงั
สถานที่ต่างๆ โดยร่วมมือกบัผู้ด าเนินธุรกิจให้บริการรถโดยสารระหว่างสนามบินไปยงัเมืองต่างๆ เช่น เมืองปาย เชียง
คาน เมืองภูเก็ต ป่าตอง สโุขทยั และสริุนทร์ รวมถึงบริษัทผู้ ให้บริการเรือเฟอร์ร่ีไปยังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะลันตา 
เกาะหลีเป๊ะ เกาะพะงนั เกาะพีพี และเกาะสมยุ เพื่อให้ผู้ โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้ง่าย 

2.4. โครงสร้างรายได้  

 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ใน
ปัจจบุนั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้นใน ไทยแอร์เอเชียเพียงแห่งเดียว เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ไม่มีรายได้จาก
การด าเนินธุรกิจอื่น ดงันัน้ ในการพิจารณาโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาจากโครงสร้างรายได้ของ ไทย
แอร์เอเชียซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจหลกั 

 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
รอบเก้าเดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 

25611/ 25621/ 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ         
รายได้ค่าโดยสาร 29,072.8 72.4 31,506.4 75.9 11,123.4 68.5 1,885.2  65.3 

รายได้ค่าน า้หนกัสมัภาระและ
ค่าบริการอื่น 7,853.1 19.6 6,599.4 15.9 1,902.8 11.7 251.1  8.7 
รายได้จากเท่ียวบินเช่าเหมาล า 1,064.7 2.7 1,174.8 2.8 252.9 1.6 7.3  0.3 

รายได้จากการขายสินค้าบนเคร่ืองบิน 606.7 1.5 589.0 1.4 201.0 1.2 46.0  1.6 
รายได้ค่าระวางขนส่ง 270.0 0.7 286.8 0.7 146.4 0.9 107.2  3.7 
รายได้ค่าโฆษณา 37.5 0.1 24.2 0.1 7.3 0.1 2.8  0.1 
รวมรายได้จากการขายและ
ให้บริการ 38,904.8 97.0 40,180.6 96.8 13,633.8 84.0 2,299.6  79.6 
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รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
รอบเก้าเดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 

25611/ 25621/ 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้อื่น         
ก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองบินและ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - - - - 1,331.8 8.2 0.1 0.0  
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 250.4 0.5 350.5 0.8 545.6 3.3 0.0  0.0  

รายได้อื่น 985.7 2.5 998.1 2.4 725.1 4.5 588.5  20.4  
รวมรายได้อื่น 1,236.1 3.0 1,348.6 3.2 2,602.5 16.0 588.6  20.4  
รวมรายได้ 40,140.9 100.0 41,529.2 100.0 16,236.3 100.0 2,888.2 100.0  

หมายเหต:ุ 1/ จดัประเภทรายการในงบการเงินใหม่   

2.5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.5.1. แนวโน้มเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรม 

  ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปี 2564 มีแนวโน้มชะลอตวัลง โดยเฉพาะภาคบริการ โดยหลกัจากการแพร่
ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ Delta และมาตรการภาครัฐที่ได้ด าเนินการไปเพื่อสนบัสนนุการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจจะทยอย
หมดอายลุงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 นอกจากนีปั้ญหา Supply Chain Disruption ที่ยงัไม่คล่ีคลาย และราคาสินค้า
ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมาก ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลงัพฒันาฟืน้ตวัช้า เนื่องจากอตัราการแจกจ่าย
วคัซีนยงัคงล่าช้า นอกจากนีป้ระเทศที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นหลกัจะยงัฟืน้ตวัได้ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็
ตามปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงเป็นการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลายพนัธุ์ ความล่าช้า
ในการกระจายวคัซีน และความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลก ทัง้นีธ้นาคารกลางสหรัฐ (“Fed”) ยงัคงอตัราดอกเบีย้ที่
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 0.25 แต่จะเร่ิมกระบวนการลดการสนบัสนุนเศรษฐกิจด้วยการปรับลดการซือ้สินทรัพย์ ส่งผลให้
อัตราแลกเปล่ียนของดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงปลายปี ทัง้นีบ้ริษัทอาจได้ประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อาทิเช่น สัญญาซ่อมบ ารุง สัญญาเช่าเคร่ืองบิน เป็นต้น ดังนัน้บริษัทจึงท าการ
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ คือ จดัการให้รายจ่ายอยู่ในสกลุเงินเดียวกบัรายรับให้มาก
ที่สดุ นอกจากนีโ้ครงสร้างเงินกู้ในสกลุเงนิต่าง ๆ  จะถกูปรับให้สอดคล้องกบัสกลุเงินของเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน
โดยบริษัทจะพิจารณาน าเคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 

  ราคาน า้มันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึน้มากกว่าที่เคยประมาณการไว้เมื่อต้นปีเฉล่ียที่ 60 - 65 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญจากการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
การค้า การเดินทาง และการขนส่ง ท าให้ความต้องการใช้น า้มนัเพิ่มสูงขึน้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ยงัคงรุนแรงในหลายประเทศและการเพิ่มก าลงัการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มนั (OPEC+) 
ตัง้แต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคมปีนี ้จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ฉุดรัง้การปรับขึน้ของราคาน า้มัน อนึ่ง ณ เดือนกันยายน 
2564 บริษัทไม่มีสญัญาแลกเปลี่ยนราคาน า้มนั (Fuel Price Swap Agreement) 

  จากรายงานเดือนตลุาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 เหลือร้อยละ 0.6 
จากการระบาดของ COVID-19 รอบที่สามที่ยืดเยือ้และรุนแรงมากกว่าที่ประเมินไว้ โดยจ านวนผู้ติดเชือ้รายวันเร่ง
สงูขึน้ อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีแนวโนมฟื้นตวั จากแรงสนบัสนุนทัง้นโยบายด้านการคลงัและ
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การเงิน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่คืบหน้าไปมากและการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม  พร้อมทัง้นโยบายการเปิด
ประเทศตัง้แต่พฤศจิกายน ส าหรับนกัท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเส่ียงต ่า ทัง้นีก้ารฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอาจมีความ
ล่าช้าออกไปจากปัจจยัความเส่ียง อาทิเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ ประสิทธิภาพและความล่าช้า
ในการกระจายวคัซีน   

  ไทยแอร์เอเชีย คาดการณ์ผลการด าเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2564 มีแนวโน้มฟืน้ตัวจากไตรมาสก่อน อีกทัง้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและสายการบินก าลังฟื้นตัวและได้รับสัญญาณที่ดีสนับสนุนต่อเนื่อง โดยไทยแอร์เอเชียจะเดินหน้าเพิ่ม
ความถ่ีและเส้นทางบิน ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยคาดว่าจะกลบัมาบินเส้นทาง
ภายในประเทศครบร้อยละ 100 ภายในไตรมาสแรกปี 2565 ในขณะที่พิจารณาเปิดเส้นทางระหว่างประเทศตามแผน
เปิดประเทศของรัฐบาลต่อไป นอกจากนี ้ไทยแอร์เอเชียทบทวนการปฏิบตัิการให้มีประสิทธิภาพและพร้อมเปิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ เมื่อเวลาเหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สงูสดุ 

2.5.2. การแข่งขัน 

 ในภาวะปัจจบุนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการบินเป็นวงกว้าง ท าให้การ
บินระหว่างประเทศต้องหยดุชะงกั ดงันัน้การแข่งขนัในปัจจบุนัจะเน้นการบินในประเทศและเจาะกลุ่มนกัท่องเที่ยวไทย
เป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็พยายามหารายได้จากช่องทางอื่นเพื่อความอยู่รอด และเปล่ียนกลยทุธ์ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ
ปรับสดัส่วนรายได้ในอนาคต นอกจากนีก้ารแพร่ระบาดยงัท าให้หลายสายการบินประสบภาวะขาดทนุ ปัญหาการขาด
สภาพคล่อง การประกาศล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส าหรับในประเทศไทยมีสายการบินเข้าสู่การ
ฟืน้ฟกูิจการได้แก่ การบินไทยและนกแอร์  

 เส้นทางบินระหว่างประเทศ 

 คู่แข่งหลกัในเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยแอร์เอเชยีรวมถึงสายการบินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบตา่งๆ เช่น (1) 
การบินไทย (2) คาเธย์แปซิฟิก (3) สิงคโปร์แอร์ไลน์ (4) เวียดนามแอร์ไลน์ (5) แอร์มาเก๊า (6) เมียนมาเนชัน่แนลแอร์
ไลน์ และ (7) มาเลเซียแอร์ไลน์ นอกจากนี ้ยงัมีการแข่งขนักับสายการบินราคาประหยดั เช่น (1) ไทเกอร์แอร์เวย์ส (2) 
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส (3) สปริงแอร์ไลน์ (4) ไทยไลอ้อนแอร์ (5) ไทยเวียตเจ็ทแอร์ และ (6) โกแอร์ 

 เส้นทางบินภายในประเทศ 

 คู่แข่งหลกัในเส้นทางบินภายในประเทศของไทยแอร์เอเชียรวมถึงสายการบินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบต่างๆ เช่น (1) 
การบินไทย (2) สายการบินไทยสมายล์ และ (3) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นอกจากนี ้ยงัมีการแข่งขนักับสายการ
บินราคาประหยดัรายอื่นๆ อาทิ (1) นกแอร์ (2) ไทยไลอ้อนแอร์ และ (3) ไทยเวียตเจ็ทแอร์ 

 การบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เน้นสร้างประสบการณ์การเดินทางด้วย“เสน่ห์ความเป็น
ไทย”และเสนอบริการหลายระดบั รวมถึงการให้บริการอาหารบนเคร่ืองบิน โปรแกรมสะสมไมล์และห้องพกัผ่อนในท่า
อากาศยาน มีฐานปฏิบตัิการบิน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ทัง้นีก้ารบินไทย ได้จัดตัง้สายการบินไทยสมายล์ เพื่อ
รองรับการเชื่อมต่อการเดินทางในประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้รับค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการของการบินไทยและได้มีค าสัง่อนุมตัิให้ด าเนินการ
ฟืน้ฟกูิจการเมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2563 ขณะนีก้ารบินไทยได้ส่งแผนฟืน้ฟกูิจการต่อเจ้าพนกังานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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 นกแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยดั เน้นการให้บริการในกลุ่มลกูค้าที่ให้ความส าคญักับราคาค่าโดยสารอีกทัง้ยงัมี
บริการให้เช่าเคร่ืองบิน โดยมีฐานปฏิบัติการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปัจจุบันสายการบินนกแอร์ได้เข้าสู่การ
ฟืน้ฟกูิจการตามค าสัง่ของศาลล้มละลายกลางในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  

 บางกอกแอร์เวย์ส เป็นสายการบินที่เป็นทัง้เจ้าของและผู้ด าเนินกิจการสนามบินต่างๆ เช่น สนามบินสมุย สนามบิน
ตราด และสนามบินสุโขทยั เน้นให้บริการการบินแบบเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะเส้นทางไปยงัเกาะสมยุ นอกจากนีส้าย
การบินให้บริการเที่ยวบินไปยงัจดุหมายปลายทางที่ใช้เวลาเดินทางต่อเที่ยวบินไม่เกิน 5 ชัว่โมงจากฐานปฏิบตัิการการ
บินแต่ละแห่งของสายการบินครอบคลมุเส้นทางทัง้ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และอินเดีย นอกจากนี ้
ยงัคงให้ความส าคญักับการลงทุนโครงการเมืองการบินในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) รวมถึงธุรกิจบริการ
ภาคพืน้ ครัวการบิน และคลงัสินค้า เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแรงมากขึน้ในอนาคต 

 ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยดัในเครือข่ายของไลอ้อนกรุ๊ปของประเทศอินโดนีเซีย ใช้ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเป็นฐานปฏิบตัิการบิน โดยชูกลยุทธ์ราคาค่าโดยสารถูกกว่าคู่แข่ง พร้อมแคมเปญในเมืองไทยคือ "อิสระใน
การบิน" โดยมุ่งเน้นเส้นทางบินหลกัในประเทศ  

 ไทยเวียตเจ็ทแอร์ ซึง่เป็นสายการบินราคาประหยดัในเครือข่ายของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ ประเทศเวียดนาม โดยใช้
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิเป็นฐานปฏิบตัิการบินและได้เปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศตัง้แต่กันยายน 2559 นบัเป็น
สายการบินราคาประหยดัที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านการท าโปรโมชัน่หรือขยายเส้นทางการบิน  

 ไทยแอร์เอเชียใช้กลยุทธ์แข่งขนัทางราคาที่ประหยดั ความถ่ีของเที่ยวบิน คุณภาพในการให้บริการ และความตรงต่อ
เวลา โดยไทยแอร์เอเชียเชื่อว่าการเป็นสายการบินที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่ราคาค่าโดยสารจะลดลงเนื่องมาจากกลยทุธ์การลดราคาของคู่แข่งหรือจากคู่แข่งรายใหม่ได้ดี ตัง้แต่ต้น
ปีที่ผ่านมา ไทยแอร์เอเชียยังคงเผชิญการแพร่ระบาด COVID-19  มีผลท าให้ปรับเส้นทางบิน โดยยกเลิกและลด
เส้นทางบินในกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียงการแพร่ระบาด และปรับแผนปริมาณที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท า
การบินและให้สอดคล้องกบัความต้องการเดินทาง ราคาค่าโดยสารปรับตวัขึน้จากการแข่งขนัทัง้จากสายการบินราคา
ประหยดัและสายการบินเต็มรูปแบบเร่ิมเบาบางลงในเส้นทางหลกั อีกทัง้ไทยแอร์เอเชียเน้นการให้บริการในเส้นทางบิน
ที่ไม่มีคู่แข่งเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนัที่รุนแรงและเพื่อการรักษาการเป็นผู้น าตลาดการบินในประเทศ ส่งผลให้ไทยแอร์
เอเชียสามารถเป็นผู้ก าหนดราคาค่าโดยสารในเส้นทางนัน้ๆ ได้  และให้บริการในเส้นทางการบินในประเทศให้มาก
ยิ่งขึน้สอดคล้องกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและปริมาณความต้องการของผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงเปิด
เส้นทางบินข้ามภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ สู่ภเูก็ต และเพิ่มยอดขายผ่านตัว๋บินไม่อัน้ (AirAsia Unlimited Pass) เพื่อเป็น
การสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทัง้ไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการทัง้ 2 
ฐานปฏิบตัิการบินในกรุงเทพฯ โดยไทยแอร์เอเชียเชื่อว่าการให้บริการจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิจะเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัและขยายฐานลกูค้าเพิ่มเติม รวมถึงเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นเพื่อส่งต่อผู้ โดยสารทัง้เส้นทางในประเทศ
และระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย อีกทัง้ยังได้ขยายไปในธุรกิจการขนส่งอาหารและธุรกิจแพลตฟอร์มเพิ่มเติม 
ส าหรับธุรกิจการขนส่งอาหารได้น าอาหารเเละเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองมาจดัส่งให้ถึงบ้าน นอกจากนี ้หน่วยธุรกิจด้านดิจิทลั
ภายใต้กลุ่มแอร์เอเชียเปิดตัว AirAsia.com ให้กลายเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยวและไลฟสไตล์แห่งภูมิภาคเอเชียแฟ
ซิฟิค โดยมีผลิตภัณฑ์ SNAP เพื่อเอาใจนักเดินทางให้สามารถจองตั๋วเคร่ืองบินและที่พักได้พร้อมกัน พร้อมน าเสนอ
แพคเกจตัว๋โดยสารพร้อมที่พกัในราคาสดุประหยดัอีกด้วย 



26 
 

2.5.3. กลยุทธ์ของบริษัท 

 เป้าหมายของเราคือเป็นผู้ น าในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในทุกตลาดที่ให้บริการ โดยเสนอบริการเพื่อให้
ผู้ โดยสารได้รับคณุภาพและประสบการณ์การบินท่ีคุ้มค่าและได้มาตรฐานสากล นอกจากนีจ้ดุมุ่งหมายของเราคือการ
เป็นผู้น าส่วนแบ่งการตลาดในทกุๆเส้นทางบิน ส าหรับปี 2564 นัน้ การท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นหวัใจส าคญัใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจเเละการกระจายรายได้ ก่อนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะทยอยเข้ามาในช่วง
ปลายปี 2564 ทัง้นี ้ไทยแอร์เอเชียไม่มีแผนรับมอบเคร่ืองบิน อีกทัง้วางแผนคืนเคร่ืองบินที่หมดอายตุามสญัญาเช่าและ
หมนุเวียนเคร่ืองบินภายในกลุ่มแอร์เอเชียส่งผลให้ ณ สิน้ปี มีฝูงบินจ านวน 54 ล า การปรับลดขนาดฝูงบินเป็นไปตาม
คาดการณ์การท่องเที่ยวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักระยะเพื่อให้สภาวะการ
ท่องเที่ยวโดยรวมกลับมาปกติ ทัง้นี ้ไทยแอร์เอเชียได้มีการปรับลดและ/หรือเพิ่มความถ่ีเที่ยวบิน ยกเลิกเส้นทางบิน
และ/หรือการจดัเส้นทางบินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง และออกโปรโมชัน่ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
การกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ พร้อมเน้นย า้ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยการปรับลด
ต้นทนุและเล่ือนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปก่อน  ส าหรับการขยายฐานปฏิบตัิการบินท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิในปีที่
แล้วนัน้ นับเป็นอีกกลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดในประเทศ นอกจากนัน้ยัง
เปิดโอกาสธุรกิจด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศอีกด้วย ทัง้นี ้ไทยแอร์เอเชียมุ่งเน้นใน
การเพิ่มประสบการณ์การบินใหม่ๆ และมาตรการลดการสมัผสั โดยให้ผู้ โดยสารเช็คอินด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ โม
บายแอป หรือ ตู้ เช็คอินอตัโนมตัิ หรือหากจ าเป็นต้องฝากสมัภาระใต้ท้องเคร่ืองสามารถเช็คอินเเล้วน า QR Code มา
สแกนได้โดยไม่ต้องสมัผสักบัตู้เช็คอินอตัโนมตัิ รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภยัให้แก่ลกูค้าผ่านทางระบบ
จดจ าใบหน้า (FACES) 

 กล่าวโดยสรุป ไทยแอร์เอเชียยึดมั่นกับแนวทางของการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีการบริหารต้นทุนและการ
ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารแบบลีนที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยดั
และการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเตรียมพร้อมกบัการแข่งขนัในอนาคต 
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2.6. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  

 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน  ซึง่คิดเป็นหนึ่งในสาม (1/3) หรือร้อยละ 33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

  ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายวิเชฐ ตนัติวานิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการ  

3 นายสนัติสขุ คล่องใช้ยา กรรมการ  

4 นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู กรรมการ 

5 นายโมฮาหมดั คาดาร์ บิน เมริกนั กรรมการ  

6 นายทารุมาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม กรรมการ 

7 นายรอซแมน บิน โอมาร์ กรรมการ 

8 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ 

9 นายยทุธพงศ์ มา กรรมการ 
10 นายศิโรตม์ เสตะพนัธุ กรรมการอิสระ  
11 นายวีรยทุธ โพธารามิก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

12 นายดิเนช นมับิอาร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ที่มา: SET 

คณะผู้บริหารระดับสูง 

ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 รายชือ่ผู้บริหารของไทยแอร์เอเชียมีดงัต่อไปนี ้

 ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสนัติสขุ คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3 หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4 นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

5 นายบญัญัติ หรรษกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

6 นางสาววิชชุนี กนัตะเพ็ง ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการภาคพืน้ 
7 นายพิพฒัน์ คณุประคลุภ์ ผู้อ านวยการฝ่ายนวตักรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี 
8 นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพฒันกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเคร่ืองบิน 

9 นายจตพุงษ์ หงษ์วิเศษ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการลานจอดรถและอปุกรณ์
ภาคพืน้ 

10 นาวาอากาศตรี ด ารง ภาสนพิพฒัน์กลุ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการบิน 

11 นายบณัฑิต พรสาโรจน์ ผู้อ านวยการฝ่ายควบคมุคณุภาพองค์กร 
12 นายกฤษ พฒันสาร ผู้อ านวยการฝ่ายรัฐกิจสมัพนัธ์ 

ที่มา: บริษัทฯ 
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ผู้ถือหุ้น  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่  

ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก โดยมีรายละเอียดจ านวนหุ้นและสดัส่วน
การถือหุ้นดงันี ้

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 AirAsia Aviation Limited1/ 4,457,142,857 45.12 

2 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,965,088,286 19.89 
3 นาย พิธาน องค์โฆษิต 362,049,116 3.66 
4 กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 227,232,400 2.30 

5 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 1.83 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  171,047,162 1.73 
7 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  150,947,980 1.53 

8 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว 134,530,300 1.36 
9 กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 94,186,700 0.95 

10 กองทนุเปิด เค หุ้นทุนบริพตัรเพื่อการเลีย้งชีพ 82,313,800 0.83 
ที่มา: บริษัทฯ 

ไทยแอร์เอเชีย  

ภายหลงัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ผู้ ถือหุ้นของ ไทยแอร์เอเชียมีจ านวน 7 ราย 
โดยมีรายละเอียดจ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงันี ้

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัทฯ  63,671,342 99.99  

2 น.อ. ธนภทัร งามปลัง่ 1  0.00  
3 นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ 1 0.00  
4 ม.ล. บวรนวเทพ เทวกลุ 1  0.00  

5 นาย สนัติสขุ คล่องใช้ยา 1  0.00  
6 นาง หทยัมาศ เอกลกัษณ์ดิลก 1  0.00  
7 นาย ธรรศพลฐ์ แบแลเว็ลด์ 2 0.00  
 รวม 63,671,349 100.00  

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ   
1/  AirAsia Aviation Limited (“AAA”) เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มแอร์เอเชียซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย โดยมี 

AirAsia Group Berhad ถือหุ้นร้อยละ 100  
2/  AirAsia Group Berhad (“AAGB”) ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เบอร์

ซา ประเทศมาเลเซีย  

  

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AAV-R&language=en&country=US
https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AAV-R&language=en&country=US
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บริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮาด 

ณ วนัที่ 28 มิถุนายน 2564 การถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมของผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ใน บริษัท แอร์เอเชีย 
กรุ๊ป เบอร์ฮาด ตามทะเบียนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีดงันี ้

ล าดับ ชื่อ 

ทางตรง ทางอ้อม 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

1 Tune Live Sdn. Bhd. (“TLSB”) 509,000,0001/ 13.06 - - 
2 Tune Air Sdn. Bhd. (“TASB”) 516,485,0822/ 13.25 - - 

3 Positive Boom Limited (“PBL”) 332,240,5043/ 8.53 - - 
4 นายแอนโทน่ี ฟรานซิส เฟอร์นานเดส 1,600,0004/ 0.04 1,025,485,0826/ 26.31 
5 นายคามารูดิน บิน เมอรานนั 2,000,0005/ 0.05 1,025,485,0826/ 26.31 

6 Choi Chui Fei, Stanley - - 332,240,5047/ 8.53 
7 Permodalan Nasional Berhad 258,776,9008/ 6.64 - - 
8 Urusharta Jamaah 139,445,770 3.58 - - 

9 Aimia 121,474,409 3.12 - - 
10 Calvin Lau Chuen Yien 100,000,000 2.57 - - 

ที่มา : บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 
1/  หุ้นที่ถือภายใต้ RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. และ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. ส าหรับ TLSB 
2/  หุ้นที่ถือภายใต้ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. ส าหรับ TASB 
3/  หุ้นที่ถือภายใต้ PBL Kenanga Nominees (Asing) Sdn Bhd และ Affin Hwang Nominees (Asing) Sdn Bhd ส าหรับ PBL 
4/  หุ้นที่ถือภายใต้ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. ส าหรับ นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เฟอร์นานเดส 
5/  หุ้นที่ถือภายใต้ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. ส าหรับ นายคามารูดิน บิน เมอรานนั 
6/  ถือว่ามีส่วนได้เสีย โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 8 ของบญัญัติบริษัท พ.ศ. 2559 ผ่านการถือหุ้นมากกว่า 20% ใน TLSB และ TASB 
7/   ถือว่ามีส่วนได้เสีย โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 8 ของบญัญัติบริษัท พ.ศ. 2559 ผ่านการถือหุ้นมากกว่า 20% ใน PBL 
8/   ถือโดย Permodalan Nasional Berhad ผ่านกองทนุดงัต่อไปนี ้

(i) Amanah Saham Bumiputera จ านวน 155,159,000 หุ้น 
(ii) Amanah Saham Bumiputera 2 จ านวน 30,500,000 หุ้น 
(iii) Amanah Saham Malaysia 2 – Wawasan จ านวน 20,000,000 หุ้น 
(iv) Amanah Saham Malaysia จ านวน 18,498,000 หุ้น 
(v) Amanah Saham Malaysia 3 จ านวน 14,639,100 หุ้น 
(vi) ASN Umbrella For ASN Equity 3 จ านวน 8,022,200 หุ้น 
(vii) Amanah Saham Nasional จ านวน 5,592,300 หุ้น 
(viii) ASN Ambang (Mixed Asset Balanced) 1 จ านวน 5,109,100 หุ้น 
(ix) ASN Equity 2 จ านวน 1,256,400 หุ้น 

2.6.1.1. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

  - 
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2.6.1.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) .0 335 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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1 งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 
  

31 ธันวาคม  30 กันยายน   
2561 2562 2563 2564 

สินทรัพย์         
     
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      4,122.62       3,982.23        1,110.37  23.08 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น         492.72          597.45           284.46  259.62 
ลกูหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         872.37       1,920.16           815.57  862.18 
สินค้าคงเหลือ          188.32          294.64           240.24  222.67 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั           24.75            24.18             20.81  18.87 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า         423.90          356.81           288.71  87.71 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 240.79 251.41 - 118.71 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      6,365.48       7,426.88        2,760.17  1,592.84 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น                -                   -             907.60  782.09 
เงินลงทนุระยะยาว           12.59            13.19                   -                         -    
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน      4,532.74       5,963.21        5,856.11  5,510.33 
ท่ีดิน เคร่ืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์     26,185.18     24,877.26        6,230.42  5,441.71 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ -    -        28,527.35  27,063.75 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน    14,882.99     14,878.77      14,871.20  14,864.77 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -    -                     -    509.18 
ค่าความนิยม      8,824.83       8,824.83        8,824.83  8,824.83 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น         942.90          918.42                   -                         -    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    55,381.24     55,475.68      65,217.51  62,996.66 
รวมสินทรัพย์    61,746.72     62,902.56      67,977.67  64,589.50 

ส่วนที่ 3 – สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษทั เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
  

31 ธันวาคม  30 กันยายน   
2561 2562 2563 2564 

หนีส้ิน         
หนีส้ินหมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน         650.00       1,750.00        1,000.00  1,395.00 
เจ้าหนีก้ารค้า         159.68          915.10           756.52  960.91 
เจ้าหนีอ้ื่น         393.23          639.62           292.45  518.69 
เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         699.19          373.82        3,060.17  5,198.35 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         213.77          353.60           786.53  749.41 
หุ้นกู้ระยะยาว - ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                -            999.87        1,499.76  1,799.83 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี                -                   -          6,025.97  7,641.58 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี      1,300.08       1,334.74                   -                     -    
รายได้รับล่วงหน้า      4,986.93       4,648.34        2,372.60  2,277.82 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                -                0.62               0.84  0.95 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      2,561.64       2,704.53        1,718.56  2,201.64 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์                -                   -             309.89  25.88 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น           57.63          238.78                   -                     -    
รวมหนีส้ินหมุนเวียน    11,022.16     13,959.03      17,823.28  22,770.06 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      2,624.16       4,285.88        3,073.26  3,309.65 
หุ้นกู้ระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี      4,095.13       3,096.86        1,598.38  999.13 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี    -     -      24,674.61  27,872.57 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,919.25 10,158.88 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน         422.55          666.30           849.33  952.24 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์                -                   -             609.25  73.61 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      3,040.68       3,047.15        1,989.25  1,297.17 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน    22,101.76     21,255.06      32,794.08  34,504.36 
รวมหนีส้ิน    33,123.92     35,214.09      50,617.36  57,274.42 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
  

31 ธันวาคม  30 กันยายน   
2561 2562 2563 2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น      
ทนุจดทะเบียน      

หุ้นสามญั 4,850,000,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

        485.00          485.00           485.00  485.00 

ทนุท่ีออกช าระแล้ว      
หุ้นสามญั 4,850,000,000 หุ้น  
มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

        485.00          485.00           485.00  485.00 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั      2,599.81       2,599.81        2,599.81  2,599.81 
ก าไรสะสม      
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย            48.50            48.50             48.50  48.50 
   ยงัไม่ได้จดัสรร    17,322.06     16,810.57      11,337.16  5,682.42 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น                -                   -    (204.36)  (71.62) 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ    20,455.36     19,943.88      14,266.11  8,744.10 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 

     8,167.43       7,744.60        3,094.21  (1,429.03) 

รวมส่วนของเจ้าของ    28,622.79     27,688.47      17,360.32  7,315.08 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น    61,746.72     62,902.56      67,977.67  64,589.50 
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2 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) รอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
รอบระยะเวลาเก้าเดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 
  2561 2562 2563 2563 2564 

รายได้          
รายได้จากการขายและบริการ    38,904.85     40,180.65      13,633.87  10,201.02 2,299.56 
รายได้อื่น      1,236.6       1,350.26        2,603.47  1,877.70 589.33 
รวมรายได้    40,141.47     41,530.91      16,237.34  12,078.72 2,888.89 
ค่าใช้จ่าย        
ต้นทุนขายและบริการ    36,423.96     38,358.53      20,484.16  15,940.87 7,424.15 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย      1,627.58       1,671.20           797.20  555.38 161.40 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      1,488.53       1,623.40        1,053.56  703.83 739.90 
ค่าใช้จ่ายอื่น                -                   -          1,453.15  1,164.77 4,300.05 
รวมค่าใช้จ่าย    39,540.07     41,653.13      23,788.08  18,364.85 12,625.51 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

601.41 (122.22)  (7,550.74)  (6,286.13) (9,736.63) 

รายได้ทางการเงิน 58.7              22.19             23.62  21.71 44.07 
ต้นทุนทางการเงิน (743.71)  (765.53)  (1,799.78)  (1,352.67) (1,326.93) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

(83.57)  (865.56)  (9,326.91)  (7,617.09) (11,019.48) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้         210.93  (0.60)           659.98  978.80 732.91 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         127.36  (866.16)  (8,666.93)  (6,638.29) (10,286.57) 

3 งบกระแสเงนิสดรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

รอบระยะเวลาเก้าเดอืนสิน้สุด
วันที่ 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน 2,869.29 965.68 (897.90) (335.59) (660.13) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทนุ (1,733.32) (1,793.86) 12,064.36 12,261.34 (37.13) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจดัหาเงิน (2,288.29) 828.76 (14,031.39) (13,473.82) (390.61) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ
สดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (1,152.32) 0.57 (2,864.94) (1,548.06) (1,087.86) 
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เอกสารแนบท้าย 1 

ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตรวจสอบรายชื่อบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ และจะท าหนงัสือแจ้งนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ว่าบคุคลใดเป็น Non-Eligible Persons และในจ านวนเท่าใด  

บริษัทฯ จะพิจารณาการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของ Non-Eligible Persons จากวนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ล่าสดุ หากมี Non-
Eligible Persons มาถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ล่าสดุ และอาจท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของ Non-
Eligible Persons ในบริษัทฯ โดยรวมเกินกว่าร้อยละ 49 บริษัทฯ จะปฏิเสธไม่ยอมรับ Non-Eligible Persons ดงักล่าวเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ สดัส่วนการถือหุ้นของ Non-Eligible Persons ดงักล่าวในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 49 นัน้จะถกูปิดในชื่อของ “ศนูย์
รับฝาก เพื่อผู้ฝาก”    

หากมี  Non-Eligible Persons เป็นผู้ ถือหุ้นภายหลังจากวนัปิดสมุดทะเบียนครัง้ล่าสุดหลายคน บริษัทฯ จะปฏิเสธไม่ยอมรับ 
Non-Eligible Persons ดงักล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วน (pro-rata) และส่วนที่เกินนัน้จะถกูปิดในชื่อของ “ศูนย์รับ
ฝาก เพื่อผู้ฝาก” 

งกล่าวข้างต้นให้ชดัแจ้ง ทัง้ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายงานข้อมลูบริษัทฯ จะเปิดเผยแนวทางวิธีการดั ประจ าปี และใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ในทุก ๆ ครัง้ที่บริษัทฯ แจ้งข่าวตลาดหลกัทรัพย์เพื่อปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิใด ๆ ของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ก็จะแจ้งเตือนผู้ ถือหุ้นทกุรายผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 
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วิธีปฏิบตัิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถำนที่รับจองซือ้และรับช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ (“ตัวแทนกำรรับจองซือ้หุ้น”) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังาน
ใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 
2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่  ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คณุจารุภา / คณุสวุาลี / คณุฐานมาศ / คณุมาลี / คณุเบญจวรรณ / คณุมานิสา / คณุปิยพร 
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147 
โทรสำร  0-2618-1120 

ทัง้นี ้งดรับกำรจองซือ้ทำงไปรษณีย์หรือผ่ำนสำขำของธนำคำรพำณิชย์ทั่วประเทศ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท
หลกัทรัพย์ของท่านจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นที่ส านักงานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นดงัที่กล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย
สามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบใุนหวัข้อ 3 “วิธีการช าระเงิน
ค่าจองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่” ในเอกสารฉบบันี ้

  

http://www.bualuang.co.th/
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3. วิธีกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นและกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

3.1. วิธีกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้น 

ผู้ จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment (เอกสารแนบท้าย 5) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1)        เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั
หรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา 

กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 10 หรือ 11 หรือ 12 มกรำคม 2565 เท่ำนัน้ และ
จะต้องช ำระค่ำจองซือ้หุ้นผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ภำยในเวลำ Clearing ของ
ธนำคำร ของวันที่ 12 มกรำคม 2565 โดยสั่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผู้ จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นหลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่  12 มกรำคม 2565  
จะต้องช าระเป็นเงนิสดหรือเงนิโอนผ่ำนระบบ Bill Payment เท่ำนัน้  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Internet 
Banking ส าหรับผู้ ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ และได้ท าเร่ืองขอใช้งานผ่านระบบ 
Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แล้ว โดยผู้จองซือ้
สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบน หน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 
เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมลูรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและ
รหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตั)ิ 
หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ค าว่า ROBLS01 และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบรุหสั
ลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัส่งโดยศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ 
กรอกจ านวน เงินที่ต้องการช าระ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐาน
การช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 
และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้ จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสแกน QR Code ที่ปรากฎบน
หน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking 
(ข้อมลูรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 
หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code 
โดยพิมพ์ค าว่า ROBLS01 และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบุรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 
หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็น
เลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวน เงินที่ต้องการช าระ จากนัน้
ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงิน
เท่านัน้) 

4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile 
Banking ของธนาคารอื่นๆ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ 
www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมลูรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้จะ
ขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบุรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั 
ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้ น ซึ่งจดัส่งโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลข
บัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ จองซือ้ กรอกจ านวน เงินที่ต้องการช าระ จากนัน้
ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงิน
เท่านัน้) 

5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้เปิด
บญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบวัหลวง ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมตัิดงักล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซือ้ (โดยสามารถแจ้งความ
ประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบญัชี (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้น
สามญัเดิมในจ านวนที่ฝากไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั )มหาชน (เท่านัน้  

6. การช าระค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ากดั (มหาชน) (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) 
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3.2. วิธีกำรจองซือ้หุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        ณ 
ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“กำรยื่นเอกสำร
จองซือ้ที่บัวหลวง”) และห้ามไม่ให้ผู้จองซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุก
สาขา หรือ 

2. ผู้ จองซือ้หุ้ นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights Offering  
(“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ) 
โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ  

    

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ จากนัน้
คลิก “ยืนยนั”  

    

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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2.3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี  ้(ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการต้องเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เป็นไปตามมาตรา 33 (3) ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ผู้ ถือหุ้นทุก
ราย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และไม่ใช่กองทุนรวมซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมสัญชาติไทย ต้องแสดงความประสงค์ “สละสิทธิจองซือ้หุ้ นที่ออกใหม่” หรือ “ไม่
ประสงค์จะสละสิทธิจองซือ้หุ้นที่ออกใหม่” เพื่อให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด สามารถด ารงคุณสมบตัิ
ตาม พรบ. การเดินอากาศและสามารถประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ได้ต่อเนื่องไปตามปกติ) 
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2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการท ารายการ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซือ้หุ้นไว้เป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป  

   

 

3. ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน IC ทางโทรศพัท์บนัทึกเทป เพื่อให้ IC ท าการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO แทนลกูค้า 
ตามขัน้ตอนและวิธีการที่บวัหลวงได้ก าหนด โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบวัหลวง 
(“กำรจองซือ้ที่ ผ่ำนโทรศัพท์”) และผู้ จองซือ้จะต้องให้ค ายืนยันทางวาจาในระบบของการจองซือ้ที่ผ่าน
โทรศพัท์เก่ียวกบัที่อยู่ของผู้จองซือ้ และการศึกษาและยอมรับค าเตือนต่าง ๆ เก่ียวกับการจองซือ้ตามที่ปรากฏ
ในระบบการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 

http://www.bualuang.co.th/
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 ทัง้นี ้IC เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกค าสัง่การจองซือ้
ผ่านระบบที่บวัหลวงจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ดแูลบญัชี วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ  

หมำยเหตุ: 

1. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ 

 ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมี
สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่
ได้รับ  

 โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่” (เอกสารแนบท้าย 4) 
หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน  

 โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อไป 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนีเ้ท่านัน้  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

 ส าหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   

 ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

 ส าหรับการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์ ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านโทรศพัท์ 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นเท่านัน้ 
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3.3. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

1) ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ย่ืนเอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง 

1.1. ใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่กรอกข้อมลูและลงลายมือชื่อครบถ้วน  

บริษัทฯ จะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่
ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.aavplc.com/  

1.2. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ซึง่จะระบจุ านวนหุ้น
ที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจดัสรร (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ
หุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเดิมที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   

1.3. หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้  
ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ในวนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วนัที่ 16 ธันวาคม 2564 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และ 

-  กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 
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กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชี
และจองซือ้หุ้น ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้ รับมอบอ านาจ รับรอง
ส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวต้องลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนงัสือรับรองของนิติบคุคลที่ออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้น ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง 
ท าการรับรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการ
ข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัจองซือ้หุ้น 

1.5. ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian 
ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ จะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัยงัไม่หมดอายุหรือ
เอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

1.6. หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจ
มากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึ่งลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
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STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) (เอกสารแนบท้าย 8) 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
และนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และ
แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้ จองซือ้ที่
ประสงค์จะฝากหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านัน้)” 
(เอกสารแนบท้าย 8) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพื่อน าส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

 เมื่อผู้จองซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่บวัหลวงแล้ว บริษัทฯ และบวัหลวงจะ
ถือว่าผู้จองซือ้ได้ให้ค ารับรองว่าข้อมลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผู้
จองซือ้เป็นผู้กรอกข้อมลู รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจหรือตวัแทน
ซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หาก
ปรากฏว่าข้อมลู รายละเอียด หรือลายมือชื่อดงักล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ 
และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ผู้จองซือ้ตกลงจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ หรือบวัหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทัง้สิน้ 
และบริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสญูเสียที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน 
บริษัทฯ หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ในครัง้นี ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือบวัหลวงอาจใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้
บางประการให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รายใด  หากการกระท าดงักล่าว 
ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจดัสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนงัสือแจ้งการ
จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนี ้

2) ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO 

1. กรอกข้อมลูในระบบ E-RO ให้ครบถ้วน 

2. แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 
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3.4. เงื่อนไขในกำรจองซือ้ 

1. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร  ผู้ ถือหุ้ นที่แสดงความ
ประสงค์จองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงักล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามจ านวนที่จองซือ้ทัง้
จ านวน 

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ในคราวเดียวกนักบัการจอง
ซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิ  

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัท
ฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือ
ดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมใน
ราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ Rights Offering ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ Rights Offering ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่า
จองซือ้แล้ว 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละราย และยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณ
ด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที ่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที ่จะได้รับ
จดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้ และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร หรือไม่
สามารถจดัสรรได้อีก 
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ทัง้นี ้หากมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสดัส่วนการถือ
หุ้นมากที่สดุ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิใน Rights Offering (Record Date)  และใช้สิทธิ
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายรายละ 1 หุ้น จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร หรือเลือกที่จะ
ตดัหุ้นเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. 2497 

พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (“พรบ. การเดนิอากาศ”) 
ก าหนดให้บริษัทฯ (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งถือใบอนุญาตประกอบ
กิจการการบินพลเรือน) ต้องมีผู้ ถือหุ้นที่มี “คุณสมบตัิ” ตาม พรบ. การเดินอากาศ ถือหุ้นในบริษัท
ฯ เกินกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผลกระทบถึง
ความสมบูรณ์ของใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน และความสามารถในการประกอบ
กิจการด้านการบินพาณิชย์ ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงต่อบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่อาจตดัสิทธิการจองซือ้หุ้นและการได้รับจดัสรรหุ้น Rights Offering ของผู้
ถือหุ้นซึ ่งไม่มี “คุณสมบตัิ” ตาม พรบ. การเดินอากาศ ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการจัดสรรหุ้น 
Rights Offering นัน้ บริษัทฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 33 (3) ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด
ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

เพื่อให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั สามารถด ารงคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ และสามารถ
ประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ได้ต่อเนื่องไปตามปกติ บริษัทฯ แนะน าให้ท่านผู้ถือหุ้นทุก
ราย (ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และไม่ใช่กองทุนรวมซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสัญชาติไทย) แสดงความประสงค์ “สละสิทธิ” ในใบจองซือ้ 
โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดได้จากใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ เอกสารแนบท้าย 4 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

4. ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือบวัหลวงสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้  

5. หาก (1) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบวัหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่
ว่าในกรณีใด  ๆ  ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบัวหลวง  ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ กรอกข้อมลูในใบจองซือ้
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ไม่ครบถ้วนหรือชดัเจน บริษัทฯ หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ดงักล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดลุยพินิจของบวัหลวง 
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6. อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัที่ออกใหม่ และด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจอง
ซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ หรือบวัหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ดังกล่าว
ต่อไป 

7. บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ 
หรือข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน  

4. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญ (ถ้ำม)ี 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินกวา่
สิทธิที่ได้รับการจดัสรร แต่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่น้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ประสงค์จะจอง
ซือ้เกินสิทธิ บริษัทฯ หรือบวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ
โดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ  ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธี
หนึ่งตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ ดงันีก้รณีผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง การ
คืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซือ้ตามข้อมลูเปิดบัญชีที่ให้ไว้กับบวัหลวง ภายใน  5 วันท าการนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

4.1. กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้
โดยผู้จองซือ้สามารถระบุบัญชีธนาคาร ที่ก าหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BBL) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (UOBT) โดย
จะโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วนัท าการ นบัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

4.2. กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยการโอนเงิน
เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 16 ธันวาคม 2564 วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น(Record date)   โดยผู้จองซือ้สามารถระบุบัญชีธนาคาร ที่ก าหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) (CIMBT) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยู
โอบี จ ากดั (มหาชน) (UOBT) ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
ไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซือ้ได้ หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ตามวิธีการข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ตามที่ระบุไว้
ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯแล้วนัน้ บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯจะด าเนินการ
ให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่
ระบุไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหกับัญชีหรือเช็ค
ธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักล่าว ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯจะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้
หุ้นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีสามารถจดัส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่
ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบผ่านระบบ
การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ตามที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
สมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุน ณ วนัที่ 16 ธันวาคม 2564 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก
บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯอีกต่อไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯเห็นว่า
เหมาะสม ซึง่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯเช่น ข้อมลูชื่อ ที่
อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฏ ณ วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ และตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

5. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

5.1 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่
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ออกใหม่ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจาก
วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณี
นี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 5.1 นี ้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชี ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้
แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 5.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

5.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้
ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท า
การ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ออกจากบญัชีของ
บริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้ นสามญัที่ออกใหม่ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ในกรณีนีผู้้ จองซือ้หุ้น
จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ 
(ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล)" (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่  600 (Issuer 
Account)) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าส่งให้บวัหลวงพร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  

 ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ  5.3 
ทัง้นี ้การถอนหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากในบญัชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญั
ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5.3 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ จองซือ้ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่
อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ณ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ใน
กรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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 ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 5.3 
ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

6. ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้หุ้น เพื่อเป็น
หลักฐานในการรับจองซือ้หุ้น โดยการจองซือ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2. ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น
ให้แก่ผู้จองซือ้ 

3. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์
ของตนเองให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะถกูส่งไปที่อื่น 
ซึ่งบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความ
ล่าช้าในการติดตามหุ้น 

4. ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้ จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance (FATCA) (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 
600 (Issuer Account))” (เอกสารแนบท้าย 8) เพื่อน าส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบ
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

5. ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและได้ช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนแล้ว จะขอยกเ ลิก
การจองซือ้และขอรับเงินคืนไม่ได้  

6. หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/
หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลา
การจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่ก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในสารสนเทศเร่ืองการ
เพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบบันี ้บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นรายดงักล่าว ตามแต่กรณี 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด โดยหากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่าหุ้น



     เอกสารแนบท้าย 3 
 

 

17 

 

สามัญเพิ่มทุน และด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัท และ/หรือตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

7. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ 
หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

8. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ 
หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

9. บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการน าเช็คเข้าบญัชีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ โดยให้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนการท างานของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษทั
ฯ  ซึ่งจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาการจองซือ้ตามที่ระบขุ้างต้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นต้องส ารองเงินในบญัชีไว้ให้เพียงพอตลอด
ช่วงเวลาการจองซือ้เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คที่สัง่จ่ายได้ หากปรากฏว่าเช็คดงักล่าวไม่
สามารถเรียกเก็บได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัท และ/หรือตวัแทนการรับ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

10. บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียด
วิธีการช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

11. หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
คณุจารุภา / คณุสวุาลี / คณุฐานมาศ / คณุมาลี / คณุเบญจวรรณ / คณุมานิสา / คณุปิยพร 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 
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แผนที่บริษทัหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

 

 



หมายเหตุ:  ห้ามไม่ใหผู้จ้องซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีธ่นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ 

 ใบจองซ้ือเลขท่ี ...................................................................สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ จ านวน 1,714,285,714 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น  
    มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในอตัราส่วน 5.7625 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท 

วนัทีจ่องซื้อ     วนัที ่ 10 มกราคม 2565    11 มกราคม 2565    12 มกราคม 2565    13 มกราคม 2565    14 มกราคม 2565    
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บวัหลวง”) ซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล …........................................................................................................................ ....................................................................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื    ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่…………….…….…………………………………………… 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ Rights Offering (Record Date) ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2564 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ขา้พเจา้มหุีน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ Rights Offering (Record Date) ณ วนัที ่16 ธนัวาคม 2564 มคีวามประสงคข์อจองซื้อ
หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิัทฯ ดงัน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน    
 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกนิสทิธ)ิ     

รวม    
ผูจ้องซื้อตอ้งยื่นใบจองซื้อน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อและหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้น (ส าเนา Bill Payment ตามแบบทีก่ าหนด) ณ ทีท่ าการของบวัหลวง ตามทีแ่จง้และก าหนดไว ้ เท่านัน้ โดยสามารถช าระค่าจอง
ซื้อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย 1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เลขทีเ่ชค็..........................................................ลงวนัที.่..............มกราคม 2565 ธนาคาร............................................
สาขา..................................................... สัง่จา่ยในนาม “บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุ้น“ ลงวนัทีไ่ม่เกนิและตอ้งยื่นผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร ก่อนเวลา Clearing ของวนัที ่12 มกราคม 2565 
และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลกั และ Ref.2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขที่หนังสอืเดนิทางตามขอ้มูลจรงิหน้าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น     
ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อสามารถตรวจสอบสทิธกิารจองซื้อโดยการสแกน QR Code ทีป่รากฎบนหน้าจอการท ารายการจองซื้อผ่านเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงนิไดท้นัท ี
 การโอนเงนิผ่าน Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผ่าน Bualuang Mobile Banking   การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking อื่นๆ โปรดระบุธนาคาร........................................................................................... 
ผู้จองซ้ือสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือโดยการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อน าไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการช าระค่าจองซ้ือท่ีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill 
Payment ทัง้น้ี ผู้จองซ้ือหุ้นจะได้รบัการยกเว้น ค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง สามารถตดิต่อแจง้ความประสงคผ์่านเจา้หน้าทีผู่ดู้แลบญัชขีองท่าน (“IC”) หรอืแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซื้อ สามารถช าระเงนิดว้ยวธิ ีดงัน้ี 
 ช าระโดยโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ .................................................. และยื่นเอกสารการจองซื้อใหค้รบถ้วนตามทีก่ าหนด 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าวดงัต่อไปน้ี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญั ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั..........................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่...............................

น า หุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  (“TSD”) เพื่ อ เข้าบัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์ชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
เลขที.่........................................................ ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยต์้องตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อของผูจ้องซื้อแทน) 

 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นสามญัเขา้ฝากไว้กบั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 
(Issuer Account) เพื่อขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผู้จองซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่
จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณีย ์ตาม
รายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นสามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นใหข้า้พเจ้า ตามชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุ้นสามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายให้บรษิัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนั นับจากวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านัน้)    
(บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้) 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัโดยไม่มดีอกเบี้ย หรอืการชดเชยใด ๆ  
    โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ตามทีป่รากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record date) (“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น”)เฉพาะธนาคาร ทีก่ าหนด 

8 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน)  

    สัง่จ่ายเชค็ขดีคร่อมเฉพาะในนามของขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น    
กรณีผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับวัหลวง บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไว ้
พระราชบญัญตัิการเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 (“พรบ. การเดินอากาศ”) ก าหนดให้บรษิัทฯ (ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ของ บรษิัท ไทยแอร์เอเชยี จ ากดั ซึ่งถือใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรอืน) ต้องมผีู้ถือหุ้นที่มคุีณสมบตัิ
ตาม พรบ. การเดนิอากาศ ถือหุ้นของบรษิัทฯ เกินกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยหากบรษิัทฯ ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิได้ตาม พรบ. การเดนิอากาศ อาจส่งผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรอืน และความสามารถในการประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ ของ บรษิัท ไทยแอร์เอเชยี จ ากดั ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อบรษิัทฯ อน่ึง บุคคลธรรมดาสญัชาติ
ไทยนัน้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มคุีณสมบตัิตาม พรบ. การเดนิอากาศ  
เพื่อให้ บรษิัท ไทยแอร์เอเชยี จ ากดั สามารถด ารงคุณสมบตัิตาม พรบ. การเดนิอากาศ และสามารถประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ได้ตามปกติ บรษิัทฯ แนะน าให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลอืก “สละสทิธ”ิ ตามตวัเลอืก
ขา้งล่างน้ี โดยหากผู้ถือหุ้นเลอืกทีจ่ะสละสทิธกิารจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามแบบฟอร์มน้ี จะมผีลเป็นเพยีงการสละสทิธเิท่าสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้ น (และผู้ถือหุ้นที่สละสทิธริายอื่นๆ) ในบรษิัทฯ ที่จะท าให้บุคคลที่ไม่มี
คุณสมบตัิตาม พรบ. การเดนิอากาศ ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 49 เท่านัน้ ทัง้น้ี การสละสทิธน้ีิอาจท าให้ผู้ถือหุ้นได้รบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบตามจ านวนที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์จองซื้ อไว้ หากผู้ถือหุ้นเลอืกที่
จะไม่สละสทิธกิารจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ อาจส่งผลให้ บรษิัท ไทยแอร์เอเชยี จ ากดั ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตาม พรบ. การเดนิอากาศ และไม่จะส ามารถประกอบกิจการด้านการบินพาณิชย์ได้ตามปกติ 
ขา้พเจ้าซึ่งไม่เป็น  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  หรอื กองทุนรวมซึ่งบรหิารจดัการโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนสญัชาติไทย  

                        ประสงค์จะสละสทิธิ            ไม่ประสงคจ์ะสละสทิธ ิ
ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุ้นสามญัที่ออกใหม่น้ี แต่หากขา้พ เจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซื้อทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซื้อ หรอืหากเชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟทท์ีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ดงักล่าว   
ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิัทฯ รวมทัง้สารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรยีกว่า “หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้น”) แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามวธิกีารจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย   
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซื้อหุน้ทีอ่อกใหม่ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของขา้พเจา้ เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผู้จองซ้ือควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
ใบจองซ้ือน้ีมีความส าคญั และผู้จองซ้ือพึงให้ความสนใจ การน าส่งใบจองซ้ือน้ีกระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีได้รบัใบจองซ้ือน้ี และไม่พึงถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับุคคลอื่นใด 
(นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ า้ในรปูแบบใด ๆ  
      ลงชื่อ ................................................................................... ผูจ้องซื้อ 

(.........................................................................................) 
หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัทีจ่องซื้อ      10 มกราคม 2565    11 มกราคม 2565    12 มกราคม 2565    13 มกราคม 2565    14 มกราคม 2565    ใบจองซื้อเลขที ่................................................... 
บ ริษั ท ฯ  ห รื อ บั ว ห ล ว ง  ไ ด้ รับ เ งิ น จ าก  ( ชื่ อ ต า ม ใ บจ อ ง )  ............................................................................... . . . . . .... ...... เ พื่ อ จ อ งซื้ อ หุ้ น ส า มัญที่ อ อก ให ม่  จ า น วน  .............................................. หุ้ น                                                                            
รวมเป็นเงนิ ........................................................ บาท โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย 1) เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 การโอนเงนิ   ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล เลขทีเ่ชค็ ….………...........................……. ลงวนัที ่............. มกราคม 2565 ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................…...………. 
2) Electronic Bill Payment    การโอนเงนิผ่าน Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking อื่นๆ โปรดระบุธนาคาร.................................................. 
ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง    การโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ (ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ................................................................................................. 
โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ใหด้ าเนินการ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก .................................................................. บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ............................................................ 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ ภายใน 15 วนั นับจากวนัทีส่ิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้)  

เจา้หน้าทีผู่้รบัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

http://www.bualuang.co.th/


BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 



หุ้น   

หุ้น

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

 /Fax : (02) 618-1120

 29   191    10500

 29thFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

 
   บรษัิท เอเชีย เอวเิอชั�น จาํกัด (มหาชน) (AAV)

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

Service Code :  ROBLS01

BR.NO. 0101 
 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

 

บรษัิท เอเชีย เอวเิอชั�น จํากัด (มหาชน) (AAV)

AAV

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147 

 /Fax : (02) 618-1120



หุ้น   

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

 /Fax : (02) 618-1120

   บรษัิท เอเชีย เอวเิอชั�น จํากัด (มหาชน) (AAV)

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

AAV

ใบรับรองการจองซ้ือหุน 
SUBSCRIPTION CERTIFICATE

บริษัท บรษัิท เอเชีย เอวเิอชั�น จํากัด (มหาชน) (AAV) 
Company

เรียน    1001509799 ฝากสงวันที่ 10/01/2022

วันที่
Date

10/01/2022

TO :    นายตัวอยาง เพิ่มทุน
191 สีลมคอมเพล็กซ บางรัก กทม.

90250
No.80

RT520687410TH

(กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุนนี้พรอมกับใบจองซื้อหุน) 
PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUNSCRIPTION FORM

จำนวนเงินคาหุนที่ออกใหม
AMOUNT (BAHT)

ทานถือหุนเดิมอยู
NUMBER OF SHARED HELD

เลขทะเบียนผูถือหุน
Registration No.

1001509799

ในกรณีที่จองซื้อไมตรงตามสิทธิ โปรดกรอกชองนี้
IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT
PLEASE FILL IN HERE

สามัญ 
บุริมสิทธิ    
รวม  

ทานมีสิทธิจองซื้อหุนใหมได
YOUR SUBSCRIPTION RIGHT 

1,128,000

x,xxx

x,xxx x,xxx.xx
[ x : x @ x.xx]

x,xxx

10/01/2022

นายตวัอย่าง เพิ�มทุน

1    0     0   1     5    0     9    7    9  9

3    1    0    1     5    0    0     0    4    4    4     6    6

x,xxx.xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นายตวัอย่าง เพิ�มทุน

02-123-4567

----- ตัวอยาง -----

/ Mr. Abc Def

/ Mr. Abc Def
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 

วนัที่_______________________________________ 
 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง   น า ง ส า ว    นิ ติ บุ ค ค ล  ________________________________________________  

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                    หรือ    ใบตา่งด้าว     หนงัสือเดินทาง    

 เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ ___________________________________ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  (Record Date) 

ณ วนัที่ 16 ธนัวาคม 2564หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ ____________________________________________________________                             

สญัชาติ ________________________________ 

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามญัเดิมตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ใน

การเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จ านวน ______________________หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ น

สามญัที่ออกใหม่จ านวน _____________________________หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอ านาจให้ 

  น าย     น า ง     น า งส าว  __________________________________ สัญ ช าติ  ______________อ ายุ ________________ปี  

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                    ที่อยู่ เลขที_่___________________________________ 

ห มู่ บ้ า น /อ า ค า ร __________________________________ซ อ ย ________________________ถ น น __________________________  

ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั__________________________________________ 

รหสัไปรษณีย์__________________________(“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้ รับมอบอ านาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดย

ให้มีอ านาจในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน

การถือหุ้ น (Rights Offering)  (“กำรจองซือ้”)จ านวน__________________หุ้น รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อความในใบจองซือ้ที่เกี่ยวกับการจองซือ้ (รวมถึงใบจองซือ้แบบออนไลน์) การช าระเงินใด ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ การให้ข้อมูล และการลง

นาม รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ ในการติดต่อกบับริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทฯ เกี่ยวกบัการจองซือ้ การ

ตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้ การแจ้งความประสงค์สละสิทธิหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หากการจดัสรรดงักล่าวจะท า

ให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ฉบบัแก้ไข) ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการ

จองซือ้ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 

ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนงัสือ

มอบอ านาจฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือเสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระท าลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผกูพนักบัข้าพเจ้าทัง้สิน้ 
 

ลงช่ือ_________________________ผู้มอบอ านาจ 
(                                            ) 

 
ลงช่ือ_________________________ผู้ รับมอบอ านาจ 

(                                            ) 

 
ลงช่ือ_________________________พยาน 

(                                            ) 

 
ลงช่ือ_________________________พยาน 

(                                            ) 

อำกร
แสตมป์ 
30 บำท 



แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที.่................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

ส ำหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 8



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 8
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