หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.)
ห้องประชุม Foxtrot และ Golf
สานักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด เลขที่ 222
ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตามที่บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กาหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแล
รณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของชาร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงของดแจกของที่
ระลึกสาหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
นอกจากนี้ บริษัทของดบริการอาหารว่าง งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณ
จัดการประชุมเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ ยงของการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

AAV13/2020
7 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. รายงานประจาปี พร้ อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการซึง่ ครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับการแก้ ไข ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 ของข้ อบังคับของบริ ษัท
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แนวปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
8. คาชีแ้ จงเรื่ องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คุณสมบัติและข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. (แบบทัว่ ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศที่แต่งตังให้
้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซด์ของบริ ษัท www.aavplc.com
11. แบบแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
12. แบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรค COVID-19
13. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่
บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรายงานเหตุการณ์ หรื อความคืบหน้ าต่างๆ (ถ้ ามี) ของบริ ษัทต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ มีการจัดทารายงานการประชุมและจัดส่ง
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.aavplc.com)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และรายงาน
ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 ซึ่งบริ ษัทได้ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2562 ทังนี
้ ้ รายละเอียดแสดงในรายงาน
ประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัด
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัทว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6137 ซึง่ สังกัดบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562 ที่ผา่ นมาสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริ ษัท
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2562

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

สินทรัพย์รวม

62,903

61,747

3,164

3,158

หนี ้สินรวม

35,214

33,124

3

2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

27,689

28,623

3,161

3,156

รายได้ รวม

41,553

40,200

27

1,671

(474)

70

5

1,638

(0.0977)

0.0144

0.0011

0.3378

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ อ “งบการเงิน” ในรู ปแบบ QR Code ซึ่งได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 44 กาหนดให้ การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทและบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยและเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะคานึงถึง
ผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทังเงื
้ ่อนไขและข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรื อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่กาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิตาม แผนธุรกิจใน
อนาคต และความจาเป็ นในการใช้ เงินลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรเนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารอง
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ หลักจากเงินปั นผลจากบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด มีมติงดจ่าย
เงินปั นผลประจาปี 2562 เป็ นผลมาจากบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด มีผลการดาเนินงานขาดทุน
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
รายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่
ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจาปี 2563 เนื่องจากเป็ นสานักงานสอบบัญชีชนน
ั ้ าที่ให้ บริ การการสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังเพื
้ ่อให้ การสอบบัญชีภายในกลุม่ แอร์ เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึง่
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ส่วนได้ เสียใดๆ กับบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นสอดคล้ องตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1.
2.
3.
4.

ผู้สอบบัญชี
จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรอง
รับอนุญาตเลขที่ งบการเงินของบริ ษัทในรอบ 7 ปี ที่ผา่ นมา
6137
1 ปี (2562)
4501
1 ปี (2561)
5313
6011
-

นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
4

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้ าที่แทน
รวมทังเห็
้ นควรให้ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทเป็ นจานวนเงิน
1.00 ล้ านบาท เท่ากับปี 2562 นอกจากนี ้บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสานักงานสอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2563 ด้ วย ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บริ ษัทย่อยเป็ นจานวน 4.40 ล้ านบาท เท่ากับปี 2562 นอกจากนี ้มีค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บครัง้ เดียวสาหรับการ
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่จานวน 0.6 ล้ านบาท และ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 0.8 ล้ านบาท
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อัตราหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
7.1 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

7.2 นายวีรยุทธ โพธารามิก

กรรมการอิสระ

7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม รวมทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ของกรรมการ
เป็ นรายบุคคลแล้ วจึงเห็นควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ พ้นจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เข้ าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ อ
“โครงสร้ างการจัดการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับ
การคัดเลือกแต่อย่างใด
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2563
จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลับเข้ ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอืน่ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง สาหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังนั
้ น้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
อีกทัง้ ได้ นาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ตอ่ การดาเนินกิจการ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22 กาหนดให้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการ
ของบริ ษัท หน้ าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและบริ ษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ยังคงเป็ นอัตราเดียวกัน
กับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
8.1 ให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี ้ยประชุม
ครัง้ ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุม 100,000 บาท เท่านัน้
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท
6

8.3 ในกรณีกรรมการบริ ษัทได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อประธานกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการ
อนุกรรมการ หรื อคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษัท ให้ กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตัง้ ดังกล่าวได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะทางานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านัน้
8.4 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวนจากอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย
และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
กรรมการบริ ษัท (รวมทังบุ
้ คคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริ ยา และบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย) ได้ รับสิทธิประโยชน์
ด้ านบัตรโดยสารให้ เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้ นทางบินจานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวนรวมทังสิ
้ ้น 12
ครัง้ ต่อปี โดยเป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทกาหนด สิทธินี ้ให้ ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
ทังนี
้ ้ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารไม่มสี ทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อกรรมการชุดย่อย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
รายละเอียดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 ในเรื่ องการประชุมผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อรองรั บการจัดการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้
สอดคล้ องกับพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริ ษัทจึงขอเสนอให้ มีการ
แก้ ไขข้ อบังคับจานวน 7 ข้ อ คือ ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 4 และมอบหมายให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทมอบหมาย
มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังแก้
้ ไข และ/หรื อ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหา
สาระของการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
จานวน 7 ข้ อ คือ ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 ในเรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พระราชกาหนดว่าด้ ว ยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทัง้ นี ้ รายละเอีย ดของการเสนอแก้ ไข
ข้ อบังคับทัง้ 7 ข้ อ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
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การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ/หรื อ ให้ ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) และ/หรื อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ และ
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ก าหนดวัน กาหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่มี สิท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ในวัน ที่ 29
มิถนุ ายน 2563
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
บริ ษัทได้ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยใน
ความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริ ษัทจะจัดเตรี ยมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภัยด้ านสุขอนามัย ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางและคาแนะนาที่สว่ นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ กาหนดขึ ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรื อสัมมนา รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่ งครัด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ นี ้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องจัดสถานที่ประชุมให้ มีระยะห่างในทุกจุดซึ่งจะทาให้ จานวนที่นงั่ ในห้ อง
ประชุมมีจานวนจากัดประมาณ 50 ที่นงั่ สาหรับที่นงั่ สารองซึง่ อยูภ่ ายนอกอาจไม่ได้ รับความสะดวกมากนัก รวมทังไม่
้ สามารถ
ให้ คนจานวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็ นเวลานานได้ ดัง นันเพื
้ ่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริ ษัท
จาเป็ นต้ องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้ าประชุมให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ นายวิเชฐ ตันติวานิช เข้ า
ร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว (ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี)้
พร้ อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 มาที่สว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน บริ ษัท
ขอความร่ วมมือโปรดแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าประชุมให้ บริ ษัททราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วย ตามแบบแจ้ งความประสงค์เข้ า
ร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และนาส่งให้ แก่บริ ษัทได้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์
aav_companysecretary@airasia.com หรื อส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชี ย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) 222
ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทังนี
้ ้ หากมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้ อมกันหลายท่าน อาจทาให้ เกิด
ความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและเนื่องจากจานวนที่นงั่ มีจากัด ดังนันเมื
้ ่อที่นงั่ เต็มแล้ วบริ ษัทขอ
ความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทแทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจึง
ต้ องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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ทังนี
้ ้ ในการเข้ าร่วมประชุมผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านต้ องกรอกข้ อมูลในแบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรค COVID-19
ตาม เอกสารแนบ 12 โดยขอความร่ วมมือท่านให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นความจริ งเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อ COVID-19 และเพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น บริ ษัทขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ดและรายงานประจาปี 2562
(ในรูปแบบ QR Code) รวมทังหลั
้ กฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 และ 10 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ตามรายละเอียด
ใน เอกสารแนบ 6
อนึ่ง เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ น้ บริ ษัทได้ มีการเผยแพร่ หนังสือเชิ ญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสารไว้ ที่เว็บไซด์ของบริ ษัท www.aavplc.com ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
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AAV14/2019
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ห้ องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์ พอร์ ต กรุ งเทพฯ
เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ กรุ งเทพมหานคร
การชีแ้ จงผู้ถอื หุ้นโดยเจ้ าหน้ าที่ก่อนการเริ่มประชุม
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้น มีเสียงหนึง่ เสียง
2) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้ ทาเครื่ องหมายลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ในขณะที่ลงทะเบียน และขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนสิ ้นสุดการพิจารณาในวาระ
นันๆ
้ โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงนัน้ มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ยกเว้ นวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ขอให้ ลงคะแนนแยกเป็ นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนกลับคืนทังหมด
้
ไม่วา่ จะลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3) ผู้มอบฉันทะที่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะ
ในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
4) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยในวาระใด ขอให้ สอบถามคณะกรรมการในวาระนันๆ
้ ในช่วง
ถาม-ตอบ โดยขอให้ แจ้ งชื่อ-นามสกุล พร้ อมทังระบุ
้ ว่าเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด
เพื่อเป็ นการแนะนาตัวและเพื่อให้ บริ ษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ ถูกต้ องเมื่อจัดทารายงานการประชุม สาหรับคาถามที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม ขอความร่ วมมือซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ ว
ทังนี
้ ้ ขอความกรุณาให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายอื่นได้ ใช้ สทิ ธิ
แนวทางปฏิบตั ิในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็ นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กาหนดให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี ้เมื่อมี
ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานคะแนนเสียง
- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กาหนดให้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมิได้ กาหนดว่าผู้ถือหุ้นนันได้
้ ออกเสียงลงคะแนน หรื อมีสิทธิออกเสียง
ด้ วยหรื อไม่ ดังนันกรณี
้
นี ้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้ องนับตามจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705
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- ในวาระการประชุ ม ที่ 9 เรื่ อ งการแก้ ไขข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ อ งการประชุม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31 กาหนดให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี ้เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้น
งดออกเสียงจะต้ องนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานคะแนนเสียงด้ วย
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท
1) คุณวิเชฐ ตันติวานิช
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
คุณสันติสขุ คล่องใช้ ยา
คุณสันทัด สงวนดีกลุ
นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่
คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
คุณวีรยุทธ โพธารามิก
หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
คุณปรี ชญา รัศมีธานินทร์

ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานในที่ประชุม
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
ดารงตาแหน่งกรรมการ
ดารงตาแหน่งกรรมการ
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ดารงตาแหน่งกรรมการ

สรุปจานวนกรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้จานวน 9 ท่าน จากจานวนกรรมการทังสิ
้ ้น 9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100
เลขานุการของบริษัท
คุณนิศเรศ ดิษเทศ
ผู้สอบบัญชี
คุณกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุณพัชรพร ภูท่ รานนท์ จาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
จากนัน้ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วย
ตนเอง 112 ราย ซึ่งนับรวมจานวนหุ้นได้ 2,054,994,736 หุ้น พร้ อมกันนันมี
้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ 1,775 ราย รวมจานวนหุ้นได้
1,225,642,221 หุ้น รวมเป็ นจานวนผู้มาประชุม 1,887 ราย เท่ากับ 3,280,636,957 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.642 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท เป็ นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจากัดและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อที่ 33 ซึง่ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จึงครบเป็ นองค์ประชุมและบริ ษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยูด่ ้ านนอกห้ องประชุมสาหรับผู้ที่ทยอยมาประชุมด้ วย
2

เอกสารแนบ 1

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่
จากัด (มหาชน) ตามลาดับวาระการประชุมดังที่ได้ แจ้ งให้ ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ และได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริ หารแจ้ งเรื่ องเพื่อทราบต่อที่ประชุมดังนี ้
คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี ้
เรื่ องแรก แอร์ เอเชียได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 10 ปี ซ้อน (2552 - 2561) จากสถาบันสกายแทร็ กซ์
เรื่ องที่สอง แอร์ เอเชียได้ รับรางวัลความเป็ นเลิศทางการตลาด จาก Thailand Corporate Excellence Awards
เรื่ องที่สาม แอร์ เอเชี ยได้ รั บการจัดอันดับให้ เป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ ตรงเวลาสูงสุด อันดับ 8 ของโลก จาก OAG
Punctuality League 2018 ซึง่ ถือเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ติดอันดับสูงสุดในไทย
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
จึงขอเสนอให้ พิจารณาในวาระถัดไป
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน รวมทังได้
้ จดั ส่งให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.aavplc.com) แล้ ว
รายละเอียดได้ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานในที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,896 ราย)

3,282,384,257
0
5,200
0
3,282,389,457
3

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

100.0000
0.0000
-
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วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ทส าหรั บผลการด าเนิ นงานประจ าปี 2561 และ
รายงานประจาปี 2561

ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบ
ปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซงึ่ ในปี นี ้สามารถดูได้ จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่ นใบลงทะเบียน
ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
โดยขอให้ คณ
ุ สันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ที่ประชุม
คุณสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ต่อที่ประชุมดังนี ้
สาหรับ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้ กบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
- ณ สิ ้นปี 2561 มีเส้ นทางบินทังหมด
้
97 เส้ นทางบิน เปิ ดเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 21 เส้ นทางบินใหม่ โดยมี
เส้ นทางบินสาคัญโดยสรุปดังนี ้ ในประเทศอินเดีย ได้ แก่ เมือง Bhubaneswar หรื อเมืองภูวเนศวร เมืองวิชาคาปั ทนัม เมืองคยา
ในประเทศศรี ลงั กา ได้ แก่ เมืองโคลัมโบ นอกจากนีย้ ังมีเส้ นทางบินใหม่ที่น่าสนใจดังนี ้ เชี ยงใหม่-ไทเป เชี ยงใหม่-ปั กกิ่ ง
เชียงใหม่-ฮานอย กระบี-่ ฉงชิ่ง
- เส้ นทางบินระหว่างประเทศ นานาชาติ มีทงหมด
ั้
62 เส้ นทางบิน และในประเทศ 35 เส้ นทางบิน
- โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียมีฐานปฏิบตั ิการจานวน 6 แห่ง ซึ่งมีเครื่ องบินอยู่ที่ดอนเมือง 45 ลา (2 ลาเป็ น
เครื่ องสารองเพื่อเป็ นการบริ หารจัดการในเรื่ องของความตรงต่อเวลา) ที่ภเู ก็ต 3 ลา เชียงใหม่ 7 ลา กระบี่ 2 ลา อู่ตะเภา (พัทยา)
2 ลา และหาดใหญ่ 1 ลา
- มีเครื่ องบินรวมทังหมด
้
62 ลา โดยมีจานวนเครื่ องบินเพิ่มขึ ้น 6 ลา จากปี 2560
- ขนส่งผู้โดยสารตลอดทังปี
้ จานวน 21.6 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 1.8 ล้ านคน
- อัตราขนส่งผู้โดยสารร้ อยละ 85
- อัตราการใช้ เครื่ องบินต่อลา 12 ชัว่ โมงต่อวัน เพิ่มขึ ้น 0.1 ชัว่ โมง จากปี 2560
- ระยะทางเฉลีย่ 991 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน
- ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ASK) 25,019 ล้ านที่นงั่ ต่อกิโลเมตร
- 1,384 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- อัตราการตรงต่อเวลาร้ อยละ 86
- สรุ ปผลการดาเนินงานทางการเงิ นดังนี ้ รายได้ จากการขายและบริ การปี 2561 อยู่ที่ 38,905 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นรายได้ จากการจาหน่ายบัตรโดยสารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82 และรายได้ บริ การเสริ มคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18 ของ
รายได้ ทงหมด
ั้
คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 7,134 ล้ านบาท โดยรายได้ บริ การเสริ มและอื่นๆ ประกอบด้ วย ค่าสัมภาระลงทะเบียน
เลือกที่นงั่ สินค้ าปลอดภาษี และของที่ระลึก ประกันภัย พื ้นที่ระวางสินค้ า(Cargo) บริ การ Fly-Thru บริ การเที่ยวบินพร้ อมรถ/เรื อ
รับส่ง อาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากปี 2560
- รายได้ รวม 40,199 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8
- ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน 39,539 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของราคา
น ้ามันที่มากกว่าร้ อยละ 30 อย่างไรก็ตามบริ ษัทพยายามลดค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะต้ นทุนการดาเนินงานซึง่ เป็ นผลให้ ต้นทุน
โดยรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 16
- กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ เท่ากับ 660 ล้ านบาท
- กาไรสุทธิอยูท่ ี่ 128 ล้ านบาท
4
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- ส่วนแบ่งการตลาด ได้ แก่ ไทยแอร์ เอเชีย ร้ อยละ 32.4 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 จากปี 2560 นกแอร์ ร้ อยละ 18.1 เท่ากับ
ไทยไลอ้ อนแอร์ ร้ อยละ 18.1 ไทยสไมล์ ร้ อยละ 9.3 การบินไทย ร้ อยละ 7.3 บางกอกแอร์ เวย์ ร้ อยละ 9.7 และไทยเวียดเจ็ท
ร้ อยละ 4.9
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2562 ประกอบไปด้ วย
- เป้าหมายการขนส่งผู้โดยสารปี 2562 จานวน 23.2 ล้ านคน เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 7 จากจานวนการขนส่ง
ผู้โดยสารปี 2561 จานวน 21.6 ล้ านคน
- อัตราขนส่งผู้โดยสารร้ อยละ 86 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จากปี 2561
- เปิ ดเส้ นทางการบินใหม่ โดยเน้ นเส้ นทางบินระหว่างประเทศในอินโดจีนและอินเดีย (เป้าหมาย คือ ประเทศ
เวียดนาม เมืองญาจางและเมืองเกิ่นเทอ ประเทศกัมพูชา เมืองสีหนุวิลล์ และประเทศอินเดีย เมืองอาห์เมดาบัด)
- เพิ่มฐานปฏิบตั ิการการบินแห่งที่ 7 คือจังหวัดเชียงราย มีเครื่ องบินประจา 1 ลา ซึ่ง ณ ปั จจุบนั เริ่ มดาเนินการแล้ ว
โดยมีเส้ นทางบินในประเทศ ได้ แก่ เชียงราย-ภูเก็ต และเส้ นทางบินระหว่างประเทศ ได้ แก่ เชียงราย-สิงคโปร์ เชียงราย-กัวลาลัมเปอร์
เชียงราย-เซินเจิน และเชียงราย-มาเก๊ า
- เพิ่มประสิทธิภาพในอัตราการใช้ เครื่ องบิน เป็ นร้ อยละ 12.5 ชัว่ โมงต่อวัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 12 ชัว่ โมง
ต่อวัน
- เพิ่มจานวนผู้โดยสารที่ใช้ บริ การต่อเที่ยวบิน (Fly -Thru) จากเส้ นทางสายการบินในเครื อ เช่น ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
โดยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 8 ซึง่ เป้าหมายจะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 10
- เพิ่มสัดส่วนรายได้ บริ การเสริ ม โดยปรับโครงสร้ างค่าธรรมเนียมและส่งเสริ มแพ็กเกจสุดคุ้ม
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
- นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
ผมขอชื่นชมการบริ หารงานของบริ ษัท ซึง่ เห็นถึงความตังใจในการประหยั
้
ดอย่างจริ งจัง โดยผมขอสอบถามเรื่ องการ
ลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา บริ ษัทมีแผนการดาเนินงานอย่างไรครับ
- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):
สาหรับคาถามทีเ่ กี่ยวกับโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภานัน้ ขออนุญาตตอบในวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ครับ
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้อีก ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ ประธานขอให้ ถือว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และ
รายงานประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561

ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ งบการเงินประจาปี ของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 สังกัด บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ขอเชิญคุณสันทัด สงวนดีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ที่ประชุม
5
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คุณสันทัด สงวนดีกลุ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานปี 2561 ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึง่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 55 มีรายได้ รวม 40,199 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2560 และมีกาไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 128
ล้ านบาท ลดลงเมื่อกับปี 2560 เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุเรื อโดยสารล่มที่จงั หวัดภูเก็ต
ทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนลดลงรวมทังราคาน
้
้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้น โดยมีกาไรต่อหุ้นในปี 2561 เท่ากับ 2.93 บาท สาหรับงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ปี 2561 สินทรัพย์รวม 37,918 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 30,140 ล้ านบาท เนื่องจากมีการขยายฝูงบิน การลงทุนใน
ที่ดินและการก่อสร้ างอาคารฝึ กอบรม สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น 7,778 ล้ านบาท
สาหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่งมีรายได้ หลักจากเงินปั นผลจาก บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการมี
รายได้ รวม 1,671 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ 758 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 1,638 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ 733 ล้ านบาท
และมีกาไรต่อหุ้น 0.3378 บาท เทียบกับปี 2560 ที่ 0.1510 บาท โดยมีสนิ ทรัพย์รวมอยูท่ ี่ 3,158 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 2 ล้ านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,156 ล้ านบาท สาหรับงบการเงินรวมในปี 2561 มีรายได้ รวม 40,200 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 8
มีกาไรสุทธิ 70 ล้ านบาท และมีกาไรต่อหุ้น 0.0144 บาท โดยมีสินทรัพย์รวม 61,747 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 33,124 ล้ านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่ 28,623 ล้ านบาท
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึ่งวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,901 ราย)
วาระที่ 5

3,281,897,557
500
542,300
0
3,282,440,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9999
0.0000
-

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลและอนุ มัติการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 44 กาหนดว่าเมื่อบริ ษัทได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทังการจ่
้
ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6
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ขอให้ คณ
ุ สันทัด สงวนดีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงินเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม
คุณสันทัด สงวนดีกลุ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
และเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคานึงถึงผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทังเงื
้ ่อนไข
และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรื อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่กาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจาเป็ นในการใช้ เงินลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ครัง้ ที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 970 ล้ านบาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่
8 มิถนุ ายน 2561 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 654.75 ล้ านบาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดังนันรวมการจ่
้
ายเงินปั นผลระหว่างกาล 2 ครัง้ คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.335 บาท
และคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลตอบแทนร้ อยละ 7.98 โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 และปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ ดังกล่าวครับ
และสาหรับการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายนัน้ บริ ษัทได้ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรจากผลประกอบการปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
รวมทังคณะกรรมการเห็
้
นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลงวดประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว 2 ครัง้ ตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ดังนันบริ
้ ษัทจึงเห็นควรสารองเงินสดไว้ เพื่อการดาเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจในอนาคต
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี อ้ ีก ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึ่ง
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,902 ราย)

3,282,200,357
155,000
105,000
0
3,282,460,357

7

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9952
0.0047
-
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตัง้
้ ่มี
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทังที
การแก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิ
หน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดย
บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน ทังนี
้ ้ ขอเชิญ
คุณสันทัด สงวนดีกลุ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุม
คุณสันทัด สงวนดีกุล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 เนื่องจากเป็ นสานักงานสอบบัญชีชนน
ั ้ าที่ให้ บริ การ
การสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังเพื
้ ่ อให้ การสอบบัญชีภายในกลุ่ม
แอร์ เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียใดๆ กับบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2562 จานวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
4) นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

ทังนี
้ ้ให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้ าที่แทน
รวมทังเห็
้ นควรให้ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทเป็ นจานวนเงิน 1.00
ล้ านบาท เท่ากับปี 2561 ซึง่ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยสาหรับ
ปี 2562 ด้ วย ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยเป็ นจานวน 4.40 ล้ านบาท เท่ากับ
ปี 2561 นอกจากนี ้มีค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็ บครัง้ เดียวสาหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินชุดใหม่จานวน 1.4 ล้ านบาท และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน 15 ฉบับ
จานวน 0.8 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,902 ราย)
วาระที่ 7

3,282,335,157
20,000
105,200
0
3,282,460,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9993
0.0006
-

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าสาหรับวาระที่ 7 นี ้ เป็ นวาระแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระประจาปี 2562 จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่ และหม่อมหลวงบวรนวเทพ
เทวกุล ซึง่ ทัง้ 3 ท่าน ขอไม่เข้ าร่วมการประชุมในวาระนี ้ครับ
-กรรมการทัง้ 3 ท่านเดิ นออกจากห้องประชุมโดยประธานในที่ประชุมขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่
ที่ประชุมสาหรับวาระนี ้ครับ
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อัตราหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่
31 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

7.1 นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา

กรรมการ

7.2 นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่

กรรมการ

7.3 หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2562 ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ า
มาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
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โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการโดยสรุ ปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)
แล้ วครับ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดวาระประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ การลงคะแนนในวาระนี ้ขอให้ ลงคะแนนสาหรับกรรมการเป็ นรายบุคคล ตามบัตรลงคะแนนที่
ท่านได้ รับ โดยบริ ษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2562 กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 7.1 นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)

3,282,283,347
20,000
434,010
3,000
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9993
0.0006
-

วาระที่ 7.2 นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)

3,282,383,647
45,000
271,710
40,000
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9986
0.0013
-

วาระที่ 7.3 หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)

3,280,885,847
83,300
1,771,210
0
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9974
0.0025
-

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่ รบกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 กลับเข้าสู่ทีป่ ระชุม
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้ ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลกับ
ผู้ถือหุ้นในวาระนี ้
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22 กาหนดว่ากรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควร
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับผลประกอบการ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียง
ได้ กบั ตลาดและบริ ษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท
ทังนี
้ ้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ยังคงเป็ นอัตราเดียวกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 80,000
บาทเท่านัน้ โดยให้ ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุม 100,000 บาท เท่านัน้
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน
100,000 บาท
3) ในกรณีกรรมการบริ ษัทได้ รั บแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อประธานกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการ
อนุกรรมการ หรื อคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษัท ให้ กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าวได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ้ย
ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุ ดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้
คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านัน้
4) ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวนจากอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่ายและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
กรรมการบริ ษัท (รวมทังบุ
้ คคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริ ยา และบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย) ได้ รับสิทธิประโยชน์ ด้าน
บัตรโดยสารให้ เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้ นทางบินจานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวนรวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ต่อปี สิทธินี ้ให้
ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
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ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียด
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ของบริ ษัทครับ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)
วาระที่ 9

3,282,706,157
20,000
13,200
1,000
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9989
0.0006
0.0004
-

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัท

ประธานในที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้ วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขมาตรา 100 ของพระราช
บัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัท
ไม่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 ของพระราช
บัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ ไข บริ ษัทจึงขอเสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 24 และข้ อ 31 โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่ รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอานาจของ
บริ ษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทัง้ แก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหาสาระของการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท โดยขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายเป็ นผู้ให้ รายละเอียดโดยสรุปแก่ที่ประชุมครับ
คุณพัชรพร ภู่ทรานนท์ ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 เรื่ องการประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้ อ 31 เรื่ องการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท มีข้อความที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
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ข้ อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้ กรรมการประชุมและดาเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมจะต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้ องมีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มี
การบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยงและภาพแล้ วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่ าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับนี ้
ข้ อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะ
ั้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะ เวลาสี่สิบห้ า (45) วันที่คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 33 นัน้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีจ่ ะต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขข้ อ 24 และ ข้ อ 31 ของข้ อบังคับของบริ ษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม
(เอกสารแนบ 4)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามที่เสนอ
ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และการ
เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,905 ราย)
วาระที่ 10

3,282,750,157
0
5,200
0
3,282,755,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998
0.0000
0.0001
-

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ/หรื อให้ ความเห็ นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
(ถ้ ามี) และ/หรื อให้ คณะกรรมการชี ้แจง ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ และจะ
ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):
ขอให้ คณ
ุ ธรรศพลฐ์ ช่วยตอบคาถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ ถามเรื่ องการลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาว่า
บริ ษัทมีแผนการดาเนินงานอย่างไรครับ
- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริ หาร):
เหตุผลที่บริ ษัทเข้ าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภานัน้ เนื่องจากบริ ษัทมีแผนที่จะเติบโตทางธุรกิจในทุกๆ ปี
ซึ่งปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่าศักยภาพของสนามบินดอนเมืองสามารถรองรับจานวนผู้โดยสารได้ อย่างจากัด และถึงแม้ ว่าจะมีการ
สร้ างอาคารผู้โดยสารเพิ่มในอนาคต ก็คาดการณ์วา่ จะไม่สามารถรองรับจานวนเครื่ องบินที่เพิ่มขึ ้นได้ อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
สายการบินราคาประหยัด (Low-cost airlines) ส่วนใหญ่อยูท่ ี่สนามบินดอนเมือง สาหรับสนามบินสุวรรณภูมิที่มีโครงการพัฒนา
ระยะที่ 2-3 นัน้ น่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สายการบินที่ให้ บริ การเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) มากกว่า บริ ษัทจึงเห็นโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยบริ ษัทเข้ าร่ วมลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นสัดส่วนเพียงร้ อยละ 10
และมีบริ ษัทร่วมลงทุน 4-5 บริ ษัท ดังนันเงิ
้ นลงทุนที่ใช้ ไม่ใช่จานวนมาก โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ (Phase) ระยะที่ 1 ใช้ เวลา 5-6 ปี
ระยะที่ 2 อีกประมาณ 5-6 ปี จึงเป็ นการกระจายระยะเวลาการลงทุนถึง 10 ปี ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทเป็ นผู้ชนะการประมูลบริ ษัทจะมี
ส่วนในการออกแบบสนามบินเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาจะเป็ นมิตรกับสายการบิน ราคาประหยัด
อย่างเช่น สายการบินแอร์ เอเชีย เป็ นต้ น ขอบคุณครับ
- คุณชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
ผมขอสอบถามคุณธรรศพลฐ์ ประธานกรรมการบริ หาร เรื่ องสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งมีฐานปฏิบตั ิการที่
สนามบินดอนเมืองนัน้ โดยทราบมาว่า บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ แต่อยากทราบ
ว่ามีส่วนสนับสนุนกิจการของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มากน้ อยแค่ไหนครับ และได้ รับทราบข่าวว่า บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ มี
นโยบายจะย้ ายฐานปฏิบตั ิการไปสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริ งอย่างไรครับ
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- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริ หาร):
การบริ หารจัดการของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน คือ สายการบินไทยแอร์ เอเชียและสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
แยกการบริ หารงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เป็ นสายการบินระยะไกล รัศมีการบินมากกว่า
4-5 ชัว่ โมงขึ ้นไป ส่วนสายการบินไทยแอร์ เอเชียใช้ เครื่ องบิน A320 รัศมีการบินไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ส่วนประโยชน์ที่จะสนับสนุนต่อ
ธุรกิจของไทยแอร์ เอเชีย นัน้ เป็ นไปตามที่คณ
ุ สันติสขุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ รายงานคือร้ อยละ 8 ของจานวนผู้โดยสารที่
ลงมาจากเครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เช่น ผู้โดยสารที่
เดินทางจากประเทศญี่ปนลงเครื
ุ่
่ องที่กรุ งเทพฯ จะเดินทางต่อไปยังเส้ นทางภายในประเทศ เช่น ภูเก็ต กระบี่ หรื อเส้ นทางบิน
ระหว่างประเทศ เช่น เวียงจันทน์ เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันเวลาทาการตลาดในประเทศไทยหรื อกลุม่ ประเทศอินโดจีน ก็จะมีการ
ทาการตลาดในเส้ นทางการบินที่ตอ่ เชื่อมกัน เช่น เส้ นทางบินที่ไปถึงประเทศเกาหลี ญี่ปนุ่ และออสเตรเลีย เป็ นต้ น โดยปั จจุบนั
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ มีเครื่ องบินจานวน 10 ลา หากในอนาคตจานวนเครื่ องบินเพิ่มขึ ้นบริ ษัทคาดว่าจะเป็ นไปตาม
แผนการดาเนินธุรกิจที่คณ
ุ สันติสขุ ได้ รายงานเป้าหมายว่าประมาณร้ อยละ 12 - 15 ของผู้โดยสารที่ลงจากเครื่ องบินของสาย
การบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ซึ่งจะทาให้ เพิ่มจานวนอัตราขนส่งผู้โดยสาร
(Load Factor) ได้ ร้อยละ 1 - 2
ทังนี
้ ้ สายการบินไทยแอร์ เอเชียและสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่มีนโยบายการย้ ายฐานปฏิบตั ิการการบินไป
สนามบินสุวรรณภูมิ ครับ
- คุณไพศาล ศิลป์ เจริญ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
จากข้ อมูลในรายงานประจาปี 2561 หน้ าที่ 33 เรื่ องรายได้ ตอ่ ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารปี 2561 จานวน 1.56 บาท
ในขณะที่ต้นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารปี 2561 จานวน 1.58 บาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่าต้ นทุนสูงกว่ารายได้ แสดงว่าการ
ขนส่งต่อผู้โดยสารบริ ษัทขาดทุนแล้ วใช่หรื อไม่ นอกจากนี ้อยากทราบว่าบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าโดยสารหรื อรายได้
อย่างไร บริ ษัทได้ คานึงถึงต้ นทุนหรื อไม่ หรื อพิจารณาการแข่งขันเป็ นหลัก หากบริ ษัทดาเนินธุรกิจแบบนี ้ไปเรื่ อยๆ แสดงว่าบริ ษัท
ขนส่งผู้โดยสารไปโดยสายการบินขาดทุนหรื อไม่
- คุณสันติสุข คล่ องใช้ ยา (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร):
เนื่องจากในปี 2561 ที่ผา่ นมาสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยในด้ านธุรกิจท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุ
เรื อโดยสารล่มที่จงั หวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนลดลงโดยประมาณ 1 ล้ านคน และหากประมาณการการใช้ จ่าย
ต่อคนของนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็ น 50,000 บาทต่อคน จะทาให้ รายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงประมาณ 5 หมื่นล้ านบาท
ดังนันนอกจากปริ
้
มาณผู้โดยสารชาวจีนที่ใช้ เส้ นทางบินจากประเทศจีนมายังประเทศไทยจะลดลงแล้ ว ยังทาให้ ปริ มาณผู้โดยสาร
ชาวจีนทีใ่ ช้ เส้ นทางบินภายในประเทศลดลงอีกด้ วย เช่น เชียงใหม่และภูเก็ต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ปั จจัยสาคัญของต้ นทุนคือ น ้ามัน
โดยในปี 2561 ราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2560 ดังนันเมื
้ ่อจานวนผู้โดยสารลดลงในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ ้นจึง
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีนโยบายที่จะรักษาจานวนผู้โดยสารไว้ โดยการปรับลดราคา
ค่าโดยสารเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด เมื่อสถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติบริ ษัทจะมีความพร้ อมที่จะเดินหน้ าต่อได้ เพราะหาก
บริ ษัทเลือกทีจ่ ะรักษาราคาไว้ แต่ทาให้ จานวนผู้โดยสารลดลงและในที่สดุ ทาให้ ต้องปิ ดเส้ นทางบิน บริ ษัทจะไม่มีความแข็งแรงที่
จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ เมื่อสถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติ จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ รายได้ เมื่อ
เทียบกับต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารมีสดั ส่วนอย่างที่ปรากฏในรายงานประจาปี แต่หากสังเกตตัวเลขต้ นทุนต่อ
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ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารโดยไม่รวมต้ นทุนน ้ามันใน ปี 2561 จะเห็นว่ามีจานวนประมาณ 1 บาท เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่า
น ้ามันเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผลประกอบการหรื อส่วนต่างระหว่างรายได้ เมื่อเทียบกับต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
เป็ นสัดส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังสามารถรักษาผลประกอบการให้ มีกาไรสุทธิไว้ ได้ ในปี 2561 ด้ วยความพยายามใน
การลดต้ นทุนด้ านอื่นๆ ซึ่งในปี 2561 บริ ษัทสามารถลดต้ นทุนอื่นนอกจากน ้ามันได้ ถึงร้ อยละ 5 โดยบริ ษัทคาดว่าสถานการณ์
ดังกล่าวทังในเรื
้ ่ องของปริ มาณผู้โดยสารชาวจีนที่ลดลงและราคาน ้ามันที่สูงขึ ้นจะไม่เกิดขึ ้นบ่อยเพราะโดยปกติแล้ วรายได้ ต่อ
ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารต้ องสูงกว่าต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร ครับ
- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):
ขอบคุณคุณสันติสขุ ครับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นด้ วยครับ บริ ษัทมีความตังใจในการลดต้
้
นทุนและการบริ หารต้ นทุน
เป็ นเรื่ องสาคัญของสายการบินราคาประหยัด รวมถึงเรื่ องของความตรงต่อเวลา สาหรับการลดราคาค่าโดยสารถือเป็ นกลยุทธ์
ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด เพราะเมื่อสถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติหรื อราคาน ้ามันลดลงบริ ษัทที่มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงจะ
ได้ กาไรเร็ วกว่า ครับ
- คุณไพศาล ศิลป์ เจริญ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
ขอสอบถามทางผู้บริ หารว่าคาดการณ์แนวโน้ มสถานการณ์ในอนาคตและมีวิธีการรับมืออย่างไร โดยเฉพาะสถานการณ์
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงแต่อตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ลดลง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น ราคาน ้ามัน การแข่งขัน
เป็ นต้ น
- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริ หาร):
สาหรับผู้ถือหุ้นที่สอบถามเรื่ องอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารที่ไม่ลดลงนัน้ เนื่องจากบริ ษัทมีราคาค่าโดยสารที่ไม่สงู
โดยการกาหนดราคาค่าโดยสารจะขึน้ อยู่กับต้ นทุนเป็ นหลัก ประกอบกับราคาของคู่แข่ง และอานาจซื ้อของผู้โดยสาร ณ
ช่วงเวลานันๆ
้ ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาเศรษฐกิจค่อนข้ างฝื ดและนักท่องเที่ยวจีนลดลงทาให้ เส้ นทางบินภายในประเทศลดลงด้ วย เช่น
เดือนกรกฎาคมนักท่องเที่ยวจีนในเส้ นทางบินภูเก็ตลดลงครึ่งหนึ่งทาให้ อตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารของเที่ยวบินภูเก็ตที่มีอยู่
กว่า 20 เที่ยวต่อวัน เหลือเพียงร้ อยละ 50-60 แต่บริ ษัทไม่สามารถที่จะหยุดให้ บริ การได้ เพราะผู้โดยสารกว่าครึ่ งจองบัตรโดยสาร
ไปแล้ ว ประกอบกับเส้ นทางบินโดยเฉพาะของประเทศจีนซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องทาการบินติดต่อกันเกินกว่าร้ อยละ 80 ของ
้ จึงมีหลายๆ สาเหตุที่ทาให้ บริ ษัทไม่สามารถ
ตารางการบินในแต่ละเดือน หากไม่ครบบริ ษัทจะถูกยกเลิกเส้ นทางการบินนันได้
หยุดให้ บริ การได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องหาวิธีในการคงไว้ ซงึ่ อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารซึ่งก็คือการลดราคาค่าโดยสารและเมื่อ
ถึงจุดที่ผ้ โู ดยสารรู้สกึ ว่าราคาถูกและคุ้มค่าก็จะกลับมาบิน รวมทังฝ่
้ ายการตลาดมีนโยบายที่จะจาหน่ายสินค้ าและบริ การอื่นๆ
เพื่อให้ มีรายได้ มาชดเชยซึ่งเป็ นที่มาของรายได้ จากบริ การเสริ มที่ไม่ใช่ การจาหน่ายบัตรโดยสารในสัดส่วนร้ อยละ 18 คิดเป็ น
มูลค่าประมาณกว่า 7 พันล้ านบาท และมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 13 ในปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษัทหวังว่าจะเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการคาดการณ์ในอนาคต หากราคาน ้ามันอยูใ่ นระดับปกติไม่เกิน 85 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาเรล จานวนนักท่องเที่ยว
ไม่ลดลงต่ามากเหมือนปี ที่ผา่ นมา จากปี ที่ผา่ นมาผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนทีล่ ดลงอย่างมากทาให้ เป็ นบทเรี ยนของบริ ษัท
ดังนันฝ่
้ ายบริ หารจึงมีแผนใน 4 -5 ปี ข้างหน้ า ทีจ่ ะปรับลดสัดส่วนผู้โดยสารจากประเทศจีนให้ เหลือร้ อยละ 20 และมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเพิ่มผู้โดยสารจากประเทศอินเดียเป็ นร้ อยละ 10 จากร้ อยละ 5 เพิ่มผู้โดยสารในกลุม่ ประเทศอินโดจีนจากร้ อยละ 10 เป็ น
ร้ อยละ 15 เพิ่มผู้โดยสารในกลุม่ ประเทศอาเซียนไม่รวมกลุม่ ประเทศอินโดจีนเป็ นร้ อยละ 10 และที่เหลือเป็ นภายในประเทศ ซึ่ง
จะทาให้ สดั ส่วนสมดุลขึ ้นไม่พึ่งพารายได้ จากผู้โดยสารภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไป ประกอบกับการบริ หารจัดการด้ าน
ต้ นทุนจะทาให้ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทมัน่ คงกว่านี ้ครับ
16

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ

13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี )

55

สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)

- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม





ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ City University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางานและการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น
2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์

กิจการที่เป็ น
บริษัทจด
ทะเบียน
(3 บริษัท)

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์
(ชื่อเดิม บมจ. ฟูด้ แคปปิ ตอล )

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บมจ. ฟิ นนั ซ่า

2553 - 2560

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บมจ. แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่

กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน
(24 บริษัท)

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เฟิ ร์ส โคราช วินด์

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. สยามโค่ย อเวนิว

ตาแหน่ งใน
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

1
2

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

1

เอกสารแนบ 3
2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. วาว เอฟเฟกท์
(ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์ )

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. วะตะแบก วินด์

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ ้ง

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล
( ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ )

2558 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์
ดีไซน์ (ประเทศไทย)

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ ริง

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บจ. เคพีเอ็น มิวสิค

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เค.เอ็น.แอนด์แอสโซซิเอทส์

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์
เทนเม้ นท์

2545 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บจ. สยามโค่ย

ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ดู ดู น้ อง

ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เพนต้ า ซิสเต็มส์

ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชัน่

ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจ. สปอร์ ต โซไซตี ้

ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง

2561 - 2562

กรรมการ

บจ. เบค ชีส ทาร์ ต

2560 - 2561

กรรมการ

2560 - 2561

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์
(เอสเค19)
บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์
(เอสเค28)

2559 - 2561

กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่

2558 - 2561

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ ้ง
2

เอกสารแนบ 3
2552 - 2561

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น อวอร์ ด

2539 - 2561

ประธานกรรมการฝ่ ายการเงิน

บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่

2556 - 2560

กรรมการบริ หาร

บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชัน่

2551 - 2559

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รูม

2551 - 2559

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์

2557 - 2558

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่

- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 2/2 ครัง้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
- 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา - ไม่เป็ น  เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณากลั่น กรองตามหลัก เกณฑ์ แ ละความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้ วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้ านบัญชีและการเงิน
การตรวจสอบ ด้ านตลาดทุน ด้ านกลยุทธ์ และด้ านการบริ หารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ ความเห็นสาคัญ ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระหนึง่

3

เอกสารแนบ 3

นายวีรยุทธ โพธารามิก
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี )

50

สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)

- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ ทางานและการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น:
ตาแหน่ งใน
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

กิจการที่เป็ น
บริษัทจด
ทะเบียน
(4 บริษัท)

กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน
(3 บริษัท)

1
2

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

2562 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบริ หาร
ความสัมพันธ์กลุม่ ธุรกิจองค์กร

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2562 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการอาวุโสประจาสานักประธาน บมจ. ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
ผู้บริ หาร

2561 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2560 - 2562

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการฝ่ ายประสานงานราชการ
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและธุรกิจองค์กร

บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
บมจ. อารี ยา พรอพเพอร์ ตี ้
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2554 - 2562

ผู้อานวยการประจาสานักประธาน
ผู้บริ หาร

บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล

2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ

บจ. โกรว์ กรี น คอนซัลแตนท์
บจ. ไทยโปรเฟสชัน่ แนล
บาสเกตบอลลีก

2558 - ปั จจุบนั
2554 - 2560

กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทีมฟุตบอล BBCU

บจ. วี.บี. คอร์ เปอเรชัน่
Big Bang Chula United
Football Club

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

4

เอกสารแนบ 3
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- 4/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 2/2 ครัง้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
- 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา - ไม่เป็ น  เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน่ กรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้ วเห็นว่า นายวีรยุทธ โพธารามิก เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย ด้ านการตลาด และด้ าน
กลยุทธ์ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ ความเห็นสาคัญ
ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระหนึง่

5

เอกสารแนบ 3

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ

21 มิถนุ ายน 2550

อายุ (ปี )

52

สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)

40.52

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)

- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม






ปริ ญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ ทางาน และการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตาแหน่ งในบริษัท
และบริษัทย่ อย

กิจการที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน
(ไม่ ม)ี

กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
(11 บริษัท)

1
2

2550 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

2550 - 2561
2547 - 2561

กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความยัง่ ยืน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2561

ประธานกรรมการบริ ษัท

บมจ. ทรี ซิกตี ้ไฟว์

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. แอร์ เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม
บจ. แอร์ เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
บจ. เร้ ด เอวิเอชัน่
บจ. วันเดอร์ เฮลธ์
บมจ. บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์
บจ. คาภีร์ คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

6

เอกสารแนบ 3
2560 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2561 – 2562
2553 - 2561
2558 - 2560
2558 - 2560
2558 - 2559
2558 - 2559
2558
2557 - 2559

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. คาภีร์ ลอจิสติกส์
บจ. เสือดา คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ทูนประกันภัย
บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
บจ. เอฟเวอร์ มอร์ แอสเซท
บจ. ทูน มันนี
บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ ส
บจ. แอคเซลเล้ นซ์ (ประเทศไทย)
บจ. อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ป
บจ. แอมเปิ ล้ เว็ลธ์
บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ น
บจ. ซี ทรู
บจ. แฟชัน่ เอเชีย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562

- ไม่มี -



การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/6 ครัง้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

- 1/1 ครัง้
- ไม่มี -

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย /บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

- ไม่เป็ น -

 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็ น -

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน่ กรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้ วเห็นว่า นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสายการบิน ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้ านการบริ หาร ด้ าน
กลยุทธ์ และด้ านการตลาด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ได้ เป็ นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่

7

เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24 25 31 32 33 34 และ 35 ที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก ดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ข้ อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการ
ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่ ง
เดียวกัน หรื อเป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้
กรรมการประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องอยู่ในประเทศ
ไทยขณะที่มีการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้
ดาเนินการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้ วย
วิธีดังกล่ าวต้ องปฏิบัติตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ท่ ีใช้ บังคับในขณะนัน้
และให้ ถอื ว่ าการประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวมีผล
เช่ นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับนี ้
กรรมการประชุ ม และด าเนิ น การใดๆ ในการประชุ ม ดัง กล่า วผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
จะต้ อ งอยู่ใ นที่ ป ระชุม แห่ง เดี ย วกัน และกรรมการทัง้ หมดที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
จะต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
1

เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ตามวรรคสองต้ อ งมีกระบวนการรั กษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยงและ
ภาพแล้ วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบ
ควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้ องมีกระบวนการรั กษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยงและ
ภาพแล้ ว แต่ก รณี ของกรรมการทุกรายในที่ ประชุมตลอดระยะเวลาที่ มีก าร
ประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมี
ระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอัน
สามารถนับ เป็ น องค์ ป ระชุม ได้ และถื อ ว่ า การประชุม คณะกรรมการผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ใน
กฎหมายและข้ อบังคับนี ้

กรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอัน
สามารถนับเป็ นองค์ ป ระชุมได้ และถื อ ว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ใน
กฎหมายและข้ อบังคับนี ้

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
คนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ใ นกรณี จาเป็ น รี บ ด่ว นเพื่ อรั กษาสิทธิ แ ละประโยชน์ ของบริ ษั ท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
คนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25
ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่ง ได้ รั บ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรั กษาสิทธิ และประโยชน์ ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

หมายเหตุ

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ ี การประชุ มคณะกรรมการคราวใดเป็ นการประชุ ม พ.ศ. 2563
ผ่ านสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ด ส่ งหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และเอก สาร
2

เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ประกอบการประชุมสามารถดาเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ซึ่งจะต้ องจัดส่ งภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในวรรคแรกและจะต้ องจัด
ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ ส าเนาหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการ
ประชุ ม ไว้ เป็ นหลั ก ฐานด้ วย โดยอาจจั ด เก็ บ ในรู ปแบบข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ข้ อ 31
ข้ อ 31
การแก้ ไขเพิม่ เติม
คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ น การประชุ ม สามัญ
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การประชุ ม สามัญ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
พระราชกาหนดว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ด้ วยการประชุมผ่าน
โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ น การประชุมวิสามัญเมื่ อใดก็ ได้ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563
สุดแต่จะเห็นสมควร
สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ย กประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญเมื่อ ใดก็ ได้ แต่ต้อ งระบุเ รื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ ิบห้ า (45) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า
(45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกัน (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกัน
หรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ หรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า (45) วัน ที่ ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า (45) วันที่
3
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คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ ณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
อันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร อันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ ใ น ข้ อ 33 นัน้ ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ จ ะต้ อ งร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ กาหนดไว้ ใ น ข้ อ 33 นัน้ ผู้ถื อหุ้นตามวรรคสี่จะต้ อ งร่ วมกันรั บผิ ดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ข้ อ 32
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดย
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อเพื่ อ พิ จ ารณา แล้ วแต่ ก รณี รวมทั ง้ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน

ทัง้ นี ้ การจั ด การประชุ มผู้ ถือหุ้ น ตามวรรคแรกและวรรคสองนั ้น
สามารถจัดการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ โดยการจัดการประชุม
ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วต้ องปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ ท่ ี ใ ช้ บั ง คั บ ในขณะนั ้น หรื อ น ากฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ท่ ี
เกี่ยวข้ องนัน้ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม และให้ ถอื ว่ าการประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ที่ ม า
ประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับนี ้
ข้ อ 32
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
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หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
สาม (3) วัน
กว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็ นการประชุมผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสามารถดาเนินการโดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ซึ่งจะต้ อง
จัดส่ งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนั งสื อพิมพ์ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในวรรคนี แ้ ละจะต้ องจัดให้ มีการจัดเก็บสาเนาหนั งสือเชิ ญ
ประชุ มและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม

ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน
หรื อการประชุ มผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง
(1) ชั่ว โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนีไ้ ม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง
(1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
5
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ข้ อ 34
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคน
ใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้ อ 34
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการ
ประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

ข้ อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ข้ อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุม
ในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ให้ ห้ นุ
หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่
บุคคลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมา
เป็ นของบริ ษัท

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่
บุคคลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ น
ของบริ ษัท
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ข้ อบังคับปั จจุบนั
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1. การเรียกประชุม
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ ที่ จะใช้ เป็ นที่ ประชุ มจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ ตัง้ ส านักงานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อที่ อื่ นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
2. องค์ ประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง หนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
3. วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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4. คะแนนเสียง
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ น
ได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
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แนวปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันการติดต่ อของไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เนื่องด้ วยสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงได้ กําหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสีย่ งในการติดเชื ้อ COVID-19 ซึง่ บริ ษัทขอความร่วมมือ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยมาตรการตามข้ อปฏิบัติ นนจะเพิ
ั้
่ม
กระบวนการและวิธีการตามขันตอนต่
้
างๆ ซึง่ ทําให้ การเข้ าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้ าและไม่ได้ รับความ
สะดวก โดยบริ ษัทต้ องประชุมให้ แล้ วเสร็ จในเวลาที่สนั ้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจํานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน
และต้ องจัดให้ มีการเว้ นระยะห่างทางสังคมในระยะอย่างน้ อย 1 เมตรทุกจุด ทําให้ เกิดข้ อจํากัดด้ านสถานที่ที่ไม่สามารถ
รองรับคนจํานวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่ วมมือท่ านผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
1. ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะการเข้ าประชุมให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทคือ นายวิเชฐ ตันติวานิช เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องมาประชุมด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) พร้ อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8
มาทีส่ ว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง
ชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม
2563
2. ส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ ตามช่องทางดังนี ้
2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ taa_investorrelations@airasia.com
2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาทีส่ ว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน) 222 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น
(2) เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(3) จํานวนหุ้น AAV ที่ถืออยู่
(4) คําถามที่ต้องการให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อฝ่ ายบริ หารชีแ้ จงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อ หารื อกับประธานกรรมการและฝ่ ายบริ หารเพื่อพิจารณา โดย
คําถามที่ผา่ นความเห็นชอบจะได้ รับการชี ้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ต่อไป
3. สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน บริ ษัท
ขอความร่ วมมือโปรดแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าประชุมให้ บริ ษัททราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วย ตามแบบแจ้ งความ
ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และนําส่งให้ แก่บริ ษัทได้ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ aav_companysecretary@airasia.com หรื อส่งมาที่สว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่
จํากัด (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทังนี
้ ้ หากมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเป็ นจํานวนมาก
หรื อมาพร้ อมกันหลายท่าน อาจทําให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและเนื่องจาก
จํานวนที่นงั่ มีจํากัด ดังนันเมื
้ ่อที่นงั่ เต็มแล้ วบริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทแทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705
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ข้ อปฏิบัติก่อนการเข้ าร่ วมประชุม
1. บริ ษัทจะจัดตังจุ
้ ดตรวจคัดกรองบริ เวณหน้ าห้ องลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มายังสถานที่บริ เวณ
คัดกรองต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา (ผู้ที่ไม่สวมหน้ ากากอนามัย ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ เข้ าพื ้นที่ใน
การจัดประชุม)
2. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้ อมูลในแบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตาม เอกสารแนบ 12
โดยขอความร่ วมมือท่านให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องเป็ นความจริ งเพื่อประโยชน์ ในการเฝ้าระวัง COVID-19 และป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อ
3. บริ ษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผ้ ทู ี่เข้ าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้ าบริ เวณสถานที่ประชุม
4. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ บคุ คลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้เข้ าร่วมประชุม
4.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป
4.2 บุคคลที่มีอาการเข้ าข่ายจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีนํ ้ามูก หรื อไม่ได้ กลิ่น หรื อหายใจเหนื่อยหอบ หรื อ
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
4.3 บุคคลที่สมั ผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับนักท่องเที่ยว
สถานที่แออัด หรื อ ติดต่อกับคนจํานวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุม สามารถส่งคําถามให้ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท
เพื่อรวบรวมจัดทําเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมได้ กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ ชดั เจนได้
ข้ อปฏิบัติการเข้ าร่ วมประชุม
1. บริ ษัทได้ จดั ที่นงั่ ในห้ องประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างที่นงั่ ในระยะ 1 เมตร และได้ จดั ห้ อง Foxtrot และ Golf เป็ นห้ อง
ประชุมหลักสําหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ เพียงประมาณ 30 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ในห้ องประชุมหลักเต็ม
30 ที่นงั่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้ าห้ องประชุมหลักอีกได้ โดยบริ ษัทจะจัด ห้ องประชุมสํารอง
ซึง่ อาจรองรับผู้ถือหุ้นได้ อีกประมาณ 20 คน โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้ แทนการเข้ าห้ องประชุม
2. ผู้เข้ าประชุมต้ องนัง่ ในโซนที่นงั่ ที่กําหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นงั่ ตลอดเวลา
3. ผู้เข้ าประชุมต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ ากากอนามัยได้ เฉพาะเมื่อดื่มนํ ้าเท่านัน)
้
4. หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริ เวณใบหน้ า (ตา จมูก ปาก) ด้ วยมือที่ยงั ไม่ได้ ล้าง
5. หลีกเลีย่ งการใช้ หรื อสัมผัสสิง่ ของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ ามรับประทานอาหารหรื อของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุมและห้ องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรื อไอ หรื อมี นํ ้ามูก หรื อเจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ บริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ออกจาก
บริ เวณที่ประชุม
ข้ อปฏิบัติการซักถามในห้ องประชุมเพื่อใช้ เวลาประชุมสัน้ กระชับ และไม่ นาน
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้ เขียนคําถามลงในกระดาษ แล้ วส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
รวบรวมไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการตอบคําถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมนันๆ
้ สําหรับ
คําถามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม คณะกรรมการจะตอบคําถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ ว
2
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2. บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นคําถามและคําตอบที่ส่งมาล่วงหน้ าและที่สอบถามในห้ องประชุมโดยรวมไว้ เป็ น ส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งจะเผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็ จสิ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจัดเตรี ยมจุดล้ างมือหรื อเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการใช้ งานร่ วมกันจํานวน
มาก เช่น ห้ องประชุม จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เป็ นต้ น
(2) จัดให้ มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผ้ สู มั ผัสปริ มาณมาก
บริ ษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้ รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี

3
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ผู้ถือหุ้น
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
ผ่านจุดตรวจคัดกรอง
มาด้ วยตนเอง
โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนเอง
(เริ่ ม 11.00 น.)

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

บริ ษัทลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยระบบ Barcode

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ ม 11.00 น.)
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ





 แสดงบัตรประจาตัว
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน
ซึง่ มี Barcode

แสดงบัตรประจาตัว
หนังสือมอบฉันทะ
แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มี Barcode
แสดงสาเนาบัตรประจาตัวผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ อง

ลงนามในแบบฟอร์ มลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคื นต่อเจ้าหน้าที ่บริ ษทั เมื ่อเสร็ จสิ้ นการประชุม

1

บริ ษัทจัดให้ มี Inspector ซึง่
เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอกเพื่อทาหน้ าที่ดแู ล
และตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ การประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องตามกฎหมาย
และข้ อบังคับบริ ษัท
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คาชีแ้ จงเรื่ องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทจะดาเนินการลงทะเบียนด้ วย
ระบบ Barcode ดังนัน้ เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ า
ร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป บริ ษัทจึงขอชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังนี ้
1.

หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้ วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ มีประกาศ เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน
ดังนี ้
1.1 บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
และตายตัวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
1.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป
ที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กาหนดไว้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนังสือมอบฉันทะ
2 แบบดังกล่าว ได้ จาก www.aavplc.com และโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่
มี Barcode ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านันเว้
้ นแต่
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ ก็ได้
2.

เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม

2.1 บุคคลธรรมดา
2.1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองให้ แสดงเอกสารตัวจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น
บัต รประจ าตัวประชาชน บัตรประจาตัว ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ และหากมี การเปลี่ย นชื่ อ -นามสกุ ลให้ ยื่ น หลัก ฐาน
ประกอบด้ วย ทังนี
้ ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยูม่ าใน
วันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
2.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
1
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- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อ
รั บ รองสาเนาถูก ต้ อ ง ทัง้ นี ้ ผู้รั บ มอบฉัน ทะโปรดแสดงเอกสารตัว จริ ง ที่ ส่วนราชการออกให้ ณ จุด
ลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
2.2 นิติบคุ คล
2.2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกมาไม่เกิ น 6 เดือน ซึ่ง รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่ง ยังไม่หมดอายุและรับรองสาเนาแล้ วของผู้แทนนิติบุคคล ทังนี
้ ้
ผู้แทนนิติบคุ คลโปรดแสดงเอกสารตัวจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
2.2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่ อของผู้แทน
นิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกมาไม่เกิ น 6 เดือน ซึ่ง รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ
และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ
ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
2.2.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
- ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 2.2.2
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบธุ ร กิ จ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พร้ อมด้ วยและให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่

2

เอกสารแนบ 8
3.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้ นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา
11.00 น. เป็ นต้ นไป ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
4.

หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น

4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
- ผู้รั บ มอบฉันทะจะต้ อ งออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูม อบฉัน ทะระบุไว้ ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะเท่ า นัน้
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สาหรั บวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
4.2.1 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
4.2.2 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ 4.2.1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
4.2.3 บุคคลทีไ่ ด้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
5.

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรื อเจ้ าหน้ าที่จะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบซึ่งเป็ นการใช้ วิธีการ
นับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี ้
5.1 ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
3
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5.2 เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในแต่ละ
วาระทีไ่ ด้ ทาเครื่ องหมายไว้ ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ ษัทได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมโดยจะนาคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
6.

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน

เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ทาเครื่ องหมายไว้ และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระ
ก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม

4
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ทังนี
้ ้ ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
(ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการคานวณภาระหนี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกั นกับนิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทาง
การเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
1
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ (ปี )
59
ที่อยู่
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3
ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 1/2548
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 2/2000
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute
In partnership with SAID Business School, Oxford University
ประสบการณ์ ทางานและการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งใน
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

กิจการที่เป็ น
บริษัทจด
ทะเบียน
(4 บริษัท)

1
2

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความยัง่ ยืน

บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บมจ. น ้าตาลบุรีรัมย์

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

2
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กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน
(14 บริษัท)

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

บมจ. เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

2555 - 2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2555 - 2558

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทน
เม้ นท์
คณะกรรมการการรั
กษาความ

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สับจ.
งคมวีเอสที

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บจ. ซี เอ ไอ (C asean)

2561 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุม่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีชีวภาพ

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์

2560 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บจ. พีเอ็มจี คอร์ ปอเรชัน่

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บจ. วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. ชาร์ ป แร็ บบิส

2559 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. ขายความคิด

2559- ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. เฟิ ร์ม

2558 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์

2553 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บจ. เวอร์ ตเิ คิล ลิ ้งค์

2561 - 2562

กรรมการ

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่

2560 - 2562

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม
(ประเทศไทย)

2555 - 2562

ประธานกรรมการบริ หารศูนย์ C asean

บจ. ซี เอ ซี

2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2560 - 2561

ประธานคณะอนุกรรมการด้ านการตลาด
และประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(NIA)คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
การนิ

2558 - 2560

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การ
3

ไทย
กระทรวงพาณิชย์
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2558 - 2560

กรรมการอิสระ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย (ธสน)

2556 - 2560

อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2555 - 2560

กรรมการ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA)

2557 - 2558

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บจ. ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์

2556 - 2558

กรรมการที่ปรึกษาด้ านงานวิจยั และการ
กากับดูแลกิจการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 2/2 ครัง้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
- 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย/ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ น  เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น  มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนย
ั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมต
ั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้
- ไม่มี -
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_________________________
Shareholder’s Registration No.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _________________________________
Written at
วันที่______เดือน______________ พ.ศ. _______
Date
Month
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ______________________________
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่______________________________________________________________________________________________________
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม_________________หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ___________________________เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ____________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________________เสียง
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________________เสียง
preference share
shares and are entitled to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้ ((ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Attachment 9)
 1. ชื่อ (Name)___________________________________อายุ (age)______ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_________________
_________________________________________________________________________________________________________หรื อ (or)
 2. ชื่อ (Name) นายวิเชฐ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age)__59__ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)_______
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
___
rd
(222, Don Mueang International Airport, 3 Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรื อ (or)
 3. ชื่อ (Name)____ _
________ อายุ (age)
ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at)______________
หรื อ (or)
 4. ชื่อ (Name)
อายุ (age)
ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) ______________
.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on
Wednesday, July 22, 2020, 14.00 hours at Thai AirAsia Head Office, Foxtrot and Golf Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport,
3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may
be adjourned or changed.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on Registration Form to show at the Meeting.

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1
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เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
Matter to be informed by Chairman
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
To consider and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และรายงานประจาปี 2562
To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2019 and Annual Report
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562
To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income
for the year ended December 31, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2562
To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for
the year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired
by rotation in 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
To elect Directors as a whole
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To elect each Director individually
1) ชื่อกรรมการ (Name) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ (Mr. Nuttawut Phowborom)
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik)
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
3) ชื่อกรรมการ (Name) นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (Mr. Tassapon Bijleveld)
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24-25 และข้ อ 31-35 ในเรื่องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
To consider and approve amendment to Article 24-25 and Article 31-35 of the Company’s Articles of Association
in accordance with Electronic Conferencing
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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(5)

คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ______________________________________________________
Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(6)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถูกต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of
the Shareholder.
(7)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ู รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorisation or the authorisation is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorised to consider and vote
the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
หมายเหตุ/ Remark
1.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one Proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate
the number of shares to several proxies to vote separately.
2.
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้
เว้ นแต่กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The Shareholder may grant the power to the Proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion
of the shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy except the Proxy as form C.
3.
กรณีหากมีข้อกาหนดหรื อข้ อบังคับใดกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสียในกิจการเรื่ องใดที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้ อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the
Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide
evidence by specifying in Clause (5).
4.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually.
5.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่
บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, July 22, 2020, 14.00 hours at Thai AirAsia Head Office,
Foxtrot and Golf Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3 rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road,
Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.
-------------------------------------------------------------------------------------วาระที่
เรื่อง
Agenda
Subject:

วาระที่ ___
Agenda

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject:

วาระที่ ___
Agenda

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เรื่อง
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ ___
Agenda

เรื่อง
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่อง___ __เลือกตังกรรมการ____________________________________________
้
__
Subject: Election of Directors___________________________________ ________
1) ชื่อกรรมการ (Name) ______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2) ชื่อกรรมการ (Name)_______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
3) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
4) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
5) ชื่อกรรมการ (Name)______________________________________________________
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย / Approve
 ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signature ________________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
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แบบแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
เรี ยน เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า..............................................................................
กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่อง ( )
( ) ผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก...........................................................ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
(แนบสาเนาเอกสารมอบฉันทะซึง่ ลงนามเรี ยบร้ อยแล้ ว)
โดยถือหลักทรัพย์จานวนทังสิ
้ ้น รวม…………………………………..หุ้น
ประสงค์เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม Foxtrot
และ Golf สานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ……………………………………………….ผู้ประสงค์เข้ าร่วมประชุม
หมายเหตุ:

เมื่อกรอกรายละเอียดข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aav_companysecretary@airasia.com หรื อ
- ทางไปรษณีย์ โดยส่งมายังส่วนงานเลขานุการบริ ษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อแนะนาโปรดติดต่อ:
- นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ

โทรศัพท์ 02-562-5757

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705
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แบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรค COVID-19
Questionnaire for COVID-19 Disease Screening
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี ้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากโรค COVID-19
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยบริ ษัทจะทําลายเอกสารนี ้เมื่อครบกําหนด 14 วัน เว้ นแต่กรณีที่จําเป็ น
The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual General
Meeting. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.

ชื่อ นามสกุล :
หมายเลขโทรศัพท์ :
Name-Surname :
Mobile Phone No :
 ผู้ถือหุ้น / Shareholder
 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
ในปั จจุบนั คุณมีอาการดังต่อไปนี ้หรื อไม่ กรุณาทําเครื่ องหมาย  ในช่อง  :
Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply in :
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5⸰C หรื อไม่? (Do you have a fever ≥ 37.5⸰C?)
2. ไอ / เจ็บคอ (Cough / Sore Throat)
3. มีนํ ้ามูก (Runny Nose)
4. ไม่ได้ กลิ่น (Loss of sense of smell)
5. หายใจเร็ ว หายใจเหนื่อย หรื อหายใจลําบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)
6. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)

 ใช่ / Yes
 ใช่ / Yes
 ใช่ / Yes
 ใช่ / Yes
 ใช่ / Yes
 ใช่ / Yes

 ไม่ใช่ / No
 ไม่ใช่ / No
 ไม่ใช่ / No
 ไม่ใช่ / No
 ไม่ใช่ / No
 ไม่ใช่ / No

ในช่วง 14 วัน มีประวัติอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้ หรื อไม่?
During last 14 days, do you have any of the following history?
1. มีประวัตกิ ารเดินทางจากต่างประเทศหรื อมาจากพืน้ ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
(Travelled / transited from any countries or areas with COVID-19 outbreak)
2. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Contacted with confirmed COVID-19 case)
3. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรื อ ติดต่อกับคนจํานวนมาก
(Engaging in occupations to tourists, crowned place or in contact with many people)

 ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No
 ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No
 ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

ลายเซ็น (Signature)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่ (For security officer / Authorized person)
 ไม่เข้ าข่ายสงสัย
(No Suspected)

 มีเหตุอันควรสงสัยว่ าเป็ น COVID-19 (Suspected of COVID-19)
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามมาตรการคัดกรองข้ างต้ น และพิจารณาอนุญาตการเข้ าสถานที่
จัดการประชุมตามที่บริ ษัทกําหนด ตลอดจน การรายงานข้ อมูลให้ แก่กระทรวงสาธารณสุขตามที่กฎหมาย
กําหนด ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
The Company reserves the right to comply, in its sole discretion, with the health screening
requirements as mentioned above and to screen and check all shareholders and proxies
before they are allowed to enter the meeting area. The Company reserves the right to submit
report on persons found to be at risk of COVID-19 infection to the Ministry of Public Health.

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705
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การเดินทาง
 ขสมก. A1 ปลายทาง จตุจกั ร (BTS) หมอชิตใหม่ อัตราค่าบริการ 30 บาท, ขสมก. A2 ปลายทาง สถานีรถไฟใต้ ดิน (MRT) และอนุสาวรีย์ชยั ฯ อัตราค่าบริการ 30 บาท, ขสมก. A3 ปลายทาง สวนลุมพินี, อัตรา
ค่าบริการ 50 บาท, ขสมก. A4 ปลายทาง ถนนข้ าวสาร อัตราค่าบริการ 50 บาท
 รถยนต์สว่ นบุคคลจะมีพื ้นที่จอดรถและอัตราค่าจอดรถเช่นเดียวกับที่การท่าอากาศยานกาหนด โดยมีอตั ราค่าจอดรถ 15 นาทีแรก จอดฟรี , 3 ชม.: 20 บาท, 4 ชม.: 40 บาท, 5 ชม.: 60 บาท, 6 ชม.: 80 บาท,
7 ชม.: 100 บาท และ 8-24 ชม.: 250 บาท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
222 ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรส่วนกลำงชั้น 3 ห้อง 3200
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02-562-5700
โทรสำร: 02-562-5705
www.aavplc.com

