
    

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) 

ห้องประชุม Foxtrot และ Golf  

ส านักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด เลขที่ 222  

ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 
 

เพื่อความรวดเรว็ในการลงทะเบียนโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บารโ์ค้ด 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดว้ย 



 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
  

ตามที่บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ก าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแล
รณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงของดแจกของที่
ระลึกส าหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

นอกจากนี้ บริษัทของดบริการอาหารว่าง งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณ
จัดการประชุมเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และเพื่อลดความเส่ียงของการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 



  

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

 

 
 

AAV13/2020 
         7 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
2. รายงานประจ าปี พร้อมงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4.  ข้อมลูเก่ียวกบัการแก้ไข ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ของข้อบงัคบัของบริษัท 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
6. แนวปฏิบตัิส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อปอ้งกนัการติดตอ่ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
8. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
9. คณุสมบตัิและข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) สว่นหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.aavplc.com   

11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
12. แบบสอบถามส าหรับคดักรองโรค COVID-19 
13. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ในวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม Foxtrot และ Golf ส านกังานใหญ่ 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

 

http://www.aavplc.com/
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วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการจดัท ารายงานการประชุมและจดัสง่
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.aavplc.com)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรายงาน
ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่งสงักดั
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทวา่มีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผา่นมาสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

                                 ข้อมลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบริษัท               (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรัพย์รวม 62,903 61,747 3,164 3,158 

หนีส้นิรวม 35,214 33,124 3 2 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 27,689 28,623 3,161 3,156 

รายได้รวม 41,553 40,200 27 1,671 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (474) 70 5 1,638 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.0977) 0.0144 0.0011 0.3378 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อ “งบการเงิน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทไม่
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44 ก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัจะค านึงถึง   
ผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดให้ต้องปฏิบตัิตาม แผนธุรกิจใน
อนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทนุส ารอง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มีมติงดจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชี
รายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่
ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลา
อยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2563 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล
และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อให้การสอบบญัชีภายในกลุม่แอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนัซึง่
จะเพิ่มประสทิธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอไมม่ีความสมัพนัธ์หรือ
สว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1. นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137 1 ปี (2562) 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 1 ปี (2561) 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 5313 - 
4. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 6011 - 
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โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ล้านบาท เท่ากบัปี 2562 นอกจากนีบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบ
บญัชีของบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 ด้วย ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.40 ล้านบาท เท่ากบัปี 2562 นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดียวส าหรับการ
ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงระบบบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่จ านวน 0.6 ล้านบาท และ
การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุจ านวน 0.8 ล้านบาท   

การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการ
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ 

7.2 นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ 

7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย์ นายวีรยทุธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับ
การคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2563
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ นายวีรยทุธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ทา่น มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) กฎหมายอืน่ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ส าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นวา่กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
อีกทัง้ ได้น าความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการ
ของบริษัท ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก าหนดให้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการ
ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้กบับริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกัน 
กบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
8.1 ให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และได้รับเบีย้ประชุม

คนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทเทา่นัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุม
ครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้  

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
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8.3 ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ดังกล่าวได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะท างานชดุใดมีการประชมุเกินกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

8.4 ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
และหลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านบตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 
ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด สทิธินีใ้ห้ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่สีทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงขอเสนอให้มีการ
แก้ไขข้อบงัคบัจ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ 
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 4 และมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย 
มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไมก่ระทบต่อเนือ้หา
สาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท
จ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดของการเสนอแก้ไข
ข้อบงัคบัทัง้ 7 ข้อ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
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การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้
คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมอนมุตัิ และ
จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 
มิถนุายน 2563  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้แตเ่วลา 11.00 น. เป็นต้นไป  

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยใน
ความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุและทีมงานทกุฝ่าย โดยบริษัทจะจดัเตรียมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภยัด้านสขุอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่สว่นราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ได้ก าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชุมหรือสมัมนา รวมทัง้กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจ าเป็นต้องจดัสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทกุจุดซึ่งจะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้อง
ประชมุมีจ านวนจ ากดัประมาณ 50 ที่นัง่ ส าหรับท่ีนัง่ส ารองซึง่อยูภ่ายนอกอาจไมไ่ด้รับความสะดวกมากนกั รวมทัง้ไม่สามารถ
ให้คนจ านวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดงันัน้เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของทุกท่าน บริษัท
จ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคือ นายวิเชฐ ตนัติวานิช เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่แสดง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว (ขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี)้ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 มาที่สว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัท
ขอความร่วมมือโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการลว่งหน้าด้วย  ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และน าส่งให้แก่บริษัทได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
aav_companysecretary@airasia.com หรือสง่มาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 222 
ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายทา่น อาจท าให้เกิด
ความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและเนื่องจากจ านวนท่ีนัง่มีจ ากดั ดงันัน้เมื่อที่นัง่เต็มแล้วบริษัทขอ
ความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจึง
ต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

mailto:aav_companysecretary@airasia.com
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ทัง้นี ้ในการเข้าร่วมประชมุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านต้องกรอกข้อมลูในแบบสอบถามส าหรับคดักรองโรค COVID-19 
ตาม เอกสารแนบ 12 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการเฝา้ระวงัและป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้ COVID-19 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ บริษัทขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและรายงานประจ าปี 2562 
(ในรูปแบบ QR Code) รวมทัง้หลกัฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 และ 10 มาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ 
หากทา่นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในแตล่ะวาระ ทา่นสามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตามรายละเอียด
ใน เอกสารแนบ 6 

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ฉบบันี ้แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมในครัง้นี ้
รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซด์ของบริษัท www.aavplc.com ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิเชฐ ตนัติวานิช) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

http://www.aavplc.com/


 

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

AAV14/2019 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  

เลขที่ 333 ถนนเชดิวุฒากาศ กรุงเทพมหานคร  

การชีแ้จงผู้ถอืหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนการเร่ิมประชุม 
1) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้น มีเสยีงหนึง่เสยีง  
2) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือในบตัร
ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียน และขอให้สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนสิน้สดุการพิจารณาในวาระ
นัน้ๆ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงนัน้ มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม สว่นที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ยกเว้นวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ขอให้ลงคะแนนแยกเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรลงคะแนนกลบัคืนทัง้หมด 
ไมว่า่จะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

3) ผู้มอบฉนัทะที่ได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในใบมอบฉนัทะ
ในวาระใดๆ ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนนอีก บริษัทจะนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะ 

4) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสยัในวาระใด ขอให้สอบถามคณะกรรมการในวาระนัน้ๆ ในช่วง 
ถาม-ตอบ โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล พร้อมทัง้ระบวุ่าเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด 
เพื่อเป็นการแนะน าตวัและเพื่อให้บริษัทสามารถระบช่ืุอของท่านได้ถกูต้องเมื่อจัดท ารายงานการประชุม ส าหรับค าถามที่ไม่
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ ขอความร่วมมือซกัถามเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้ว 

ทัง้นี ้ขอความกรุณาให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายอื่นได้ใช้สทิธิ 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ก าหนดให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมี
ผู้ ถือหุ้นงดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง  

- ในวาระการประชมุที่ 8 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมิได้ก าหนดวา่ผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียง
ด้วยหรือไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงต้องนบัตามจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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- ในวาระการประชุมที่ 9 เร่ืองการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์และการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมีผู้ ถือหุ้น
งดออกเสยีงจะต้องนบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีงด้วย 

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะน ากรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบริษัท 
1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

ประธานในท่ีประชมุ 
2) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3) คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4) คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
5) นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
6)  คณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
7) คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
8) คณุวีรยทุธ โพธารามิก ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
9) หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
10) คณุปรีชญา รัศมีธานินทร์  ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีจ้ านวน 9 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100 

เลขานกุารของบริษัท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผู้สอบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
คณุพชัรพร ภูท่รานนท์ จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

จากนัน้ คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ประธานท่ีประชมุได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง 112 ราย ซึ่งนบัรวมจ านวนหุ้นได้ 2,054,994,736 หุ้น พร้อมกนันัน้มีผู้ รับมอบฉนัทะ 1,775 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
1,225,642,221 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้มาประชมุ 1,887 ราย เทา่กบั 3,280,636,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.642 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองค์ประชมุ โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อที่ 33 ซึง่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุวา่ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชมุและบริษัทยงัมีการรับลงทะเบียนอยูด้่านนอกห้องประชมุส าหรับผู้ที่ทยอยมาประชมุด้วย   
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เมื่อครบองค์ประชมุแล้ว ประธานที่ประชมุจึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชมุดงัที่ได้แจ้งให้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จดัสง่ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเร่ืองเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

เร่ืองแรก แอร์เอเชียได้รับรางวลัสายการบินราคาประหยดัที่ดีที่สดุในโลก 10 ปีซ้อน (2552 - 2561) จากสถาบนัสกายแทร็กซ์ 

เร่ืองที่สอง แอร์เอเชียได้รับรางวลัความเป็นเลศิทางการตลาด จาก Thailand Corporate Excellence Awards 

เร่ืองที่สาม แอร์เอเชียได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ตรงเวลาสูงสุด อันดับ 8 ของโลก จาก OAG 
Punctuality League 2018 ซึง่ถือเป็นสายการบินราคาประหยดัที่ติดอนัดบัสงูสดุในไทย 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแจ้งวา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถดัไป 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีการจดัท า
รายงานการประชมุซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้ได้จดัสง่ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว 
รายละเอียดได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานในท่ีประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  3,282,384,257 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 5,200 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,896 ราย) 3,282,389,457 เสยีง   
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ
รายงานประจ าปี 2561 

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูด้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่นใบลงทะเบียน
ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
โดยขอให้คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ส าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัให้กบั บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่   
- ณ สิน้ปี 2561 มีเส้นทางบินทัง้หมด 97 เส้นทางบิน เปิดเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 21 เส้นทางบินใหม่ โดยมี

เส้นทางบินส าคญัโดยสรุปดงันี ้ในประเทศอินเดีย ได้แก่ เมือง Bhubaneswar หรือเมืองภวูเนศวร เมืองวิชาคาปัทนมั เมืองคยา 
ในประเทศศรีลงักา ได้แก่ เมืองโคลมัโบ นอกจากนีย้ังมีเส้นทางบินใหม่ที่น่าสนใจดังนี  ้เชียงใหม่-ไทเป เชียงใหม่-ปักก่ิง 
เชียงใหม-่ฮานอย กระบี-่ฉงช่ิง    

- เส้นทางบินระหวา่งประเทศ นานาชาติ มีทัง้หมด 62 เส้นทางบิน และในประเทศ 35 เส้นทางบิน 
- โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียมีฐานปฏิบตัิการจ านวน 6 แห่ง ซึ่งมีเคร่ืองบินอยู่ที่ดอนเมือง 45 ล า (2 ล าเป็น

เคร่ืองส ารองเพื่อเป็นการบริหารจดัการในเร่ืองของความตรงตอ่เวลา) ที่ภเูก็ต 3 ล า เชียงใหม่ 7 ล า กระบี่ 2 ล า อู่ตะเภา (พทัยา) 
2 ล า และหาดใหญ่ 1 ล า  

- มีเคร่ืองบินรวมทัง้หมด 62 ล า โดยมีจ านวนเคร่ืองบินเพิ่มขึน้ 6 ล า จากปี 2560  
- ขนสง่ผู้ โดยสารตลอดทัง้ปีจ านวน 21.6 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 1.8 ล้านคน 
- อตัราขนสง่ผู้ โดยสารร้อยละ 85  
- อตัราการใช้เคร่ืองบินตอ่ล า 12 ชัว่โมงตอ่วนั เพิ่มขึน้ 0.1 ชัว่โมง จากปี 2560 
- ระยะทางเฉลีย่ 991 กิโลเมตรตอ่เที่ยวบิน 
- ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (ASK) 25,019 ล้านท่ีนัง่ตอ่กิโลเมตร 
- 1,384 เที่ยวบินตอ่สปัดาห์ 
- อตัราการตรงตอ่เวลาร้อยละ 86 
- สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินดังนี ้รายได้จากการขายและบริการปี 2561 อยู่ที่ 38,905 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นรายได้จากการจ าหน่ายบตัรโดยสารคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 82 และรายได้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18 ของ
รายได้ทัง้หมด คิดเป็นมลูค่าประมาณ 7,134 ล้านบาท โดยรายได้บริการเสริมและอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าสมัภาระลงทะเบียน 
เลอืกที่นัง่ สนิค้าปลอดภาษีและของที่ระลกึ ประกนัภยั พืน้ท่ีระวางสินค้า(Cargo) บริการ Fly-Thru บริการเที่ยวบินพร้อมรถ/เรือ
รับสง่ อาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นต้น ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากปี 2560 

- รายได้รวม 40,199 ล้านบาท เทียบกบัปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 
- ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 39,539 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของราคา

น า้มนัที่มากกวา่ร้อยละ 30 อยา่งไรก็ตามบริษัทพยายามลดคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะต้นทนุการด าเนินงานซึง่เป็นผลให้ต้นทนุ
โดยรวมของบริษัทเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 16  

- ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้เทา่กบั 660 ล้านบาท  
- ก าไรสทุธิอยูท่ี่ 128 ล้านบาท  
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- สว่นแบง่การตลาด ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ร้อยละ 32.4 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 จากปี 2560 นกแอร์ ร้อยละ 18.1 เท่ากบั 
ไทยไลอ้อนแอร์ ร้อยละ 18.1 ไทยสไมล์ ร้อยละ 9.3 การบินไทย ร้อยละ 7.3 บางกอกแอร์เวย์ ร้อยละ 9.7 และไทยเวียดเจ็ท 
ร้อยละ 4.9 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี 2562 ประกอบไปด้วย  
- เป้าหมายการขนส่งผู้ โดยสารปี 2562 จ านวน 23.2 ล้านคน เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 7 จากจ านวนการขนส่ง

ผู้ โดยสารปี 2561 จ านวน 21.6 ล้านคน 
- อตัราขนสง่ผู้ โดยสารร้อยละ 86 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จากปี 2561 
- เปิดเส้นทางการบินใหม่ โดยเน้นเส้นทางบินระหว่างประเทศในอินโดจีนและอินเดีย (เป้าหมาย คือ ประเทศ

เวียดนาม เมืองญาจางและเมืองเก่ินเทอ ประเทศกมัพชูา เมืองสหีนวุิลล์ และประเทศอินเดีย เมืองอาห์เมดาบดั)  
- เพิ่มฐานปฏิบตัิการการบินแหง่ที่ 7 คือจงัหวดัเชียงราย มีเคร่ืองบินประจ า 1 ล า ซึ่ง ณ ปัจจุบนัเร่ิมด าเนินการแล้ว 

โดยมีเส้นทางบินในประเทศ ได้แก่ เชียงราย-ภเูก็ต และเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ เชียงราย-สิงคโปร์ เชียงราย-กวัลาลมัเปอร์ 
เชียงราย-เซินเจิน และเชียงราย-มาเก๊า 

- เพิ่มประสทิธิภาพในอตัราการใช้เคร่ืองบิน เป็นร้อยละ 12.5 ชัว่โมงตอ่วนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 12 ชัว่โมง
ตอ่วนั 

- เพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการตอ่เที่ยวบิน (Fly -Thru) จากเส้นทางสายการบินในเครือ เช่น ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
โดยปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 8 ซึง่เปา้หมายจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 10 

- เพิ่มสดัสว่นรายได้บริการเสริม โดยปรับโครงสร้างคา่ธรรมเนียมและสง่เสริมแพ็กเกจสดุคุ้ม 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ุ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
ผมขอช่ืนชมการบริหารงานของบริษัท ซึง่เห็นถึงความตัง้ใจในการประหยดัอย่างจริงจงั โดยผมขอสอบถามเร่ืองการ

ลงทนุในโครงการพฒันาสนามบินอูต่ะเภา บริษัทมีแผนการด าเนินงานอยา่งไรครับ  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 
ส าหรับค าถามทีเ่ก่ียวกบัโครงการพฒันาสนามบินอูต่ะเภานัน้ ขออนญุาตตอบในวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ครับ 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานที่ประชมุแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ ประธานขอให้ถือวา่ที่ประชมุได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ
รายงานประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้
ผา่นการตรวจสอบและลงนามโดยนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
และผา่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอเชิญคณุสนัทดั สงวนดีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ 
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คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานปี 2561 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้น 
ในสดัสว่นร้อยละ 55  มีรายได้รวม 40,199 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัปี 2560 และมีก าไรสทุธิในปี 2561 เท่ากบั 128 
ล้านบาท ลดลงเมื่อกบัปี 2560 เนื่องจากภาวะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวได้รับผลกระทบจากอบุตัิเหตเุรือโดยสารลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต 
ท าให้นกัท่องเที่ยวชาวจีนลดลงรวมทัง้ราคาน า้มนัที่ปรับตวัสงูขึน้ โดยมีก าไรต่อหุ้นในปี 2561 เท่ากบั 2.93 บาท ส าหรับงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ปี 2561 สินทรัพย์รวม 37,918 ล้านบาท หนีส้ินรวม 30,140 ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายฝงูบิน การลงทนุใน
ที่ดินและการก่อสร้างอาคารฝึกอบรม ส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น 7,778 ล้านบาท  

ส าหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่งมีรายได้หลกัจากเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการมี
รายได้รวม 1,671 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ 758 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 1,638 ล้านบาท เทียบกบัปี 2560 ที่ 733 ล้านบาท 
และมีก าไรตอ่หุ้น 0.3378 บาท เทียบกบัปี 2560 ที่ 0.1510 บาท โดยมีสนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ 3,158 ล้านบาท หนีส้ินรวม 2 ล้านบาท 
และสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,156 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมในปี 2561 มีรายได้รวม 40,200 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 8 
มีก าไรสทุธิ 70 ล้านบาท และมีก าไรต่อหุ้น 0.0144 บาท โดยมีสินทรัพย์รวม 61,747 ล้านบาท หนีส้ินรวม 33,124 ล้านบาท 
และสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 28,623  ล้านบาท  

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ      
งดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  3,281,897,557 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 542,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,901 ราย) 3,282,440,357 เสยีง   
 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44 ก าหนดว่าเมื่อบริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็น 
ทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

เอกสารแนบ 1
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ขอให้คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ที่ประชมุ 

คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
และเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัจะค านงึถึงผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไข
และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีก าหนดให้ต้องปฏิบตัิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ครัง้ที่ 1 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 970 ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 
8 มิถนุายน 2561 และจากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 ได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลครัง้ที่ 2 ในอตัราหุ้นละ 0.135 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 654.75 ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
แล้วเมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2561 ดงันัน้รวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2 ครัง้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.335 บาท 
และคิดเป็นอตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 7.98 โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 และปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.15 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ ดงักลา่วครับ  

และส าหรับการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายนัน้ บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว    
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

รวมทัง้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลงวดประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครัง้ ตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ดงันัน้บริษัทจึงเห็นควรส ารองเงินสดไว้เพื่อการด าเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจในอนาคต 

ต่อจากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี อ้ีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่าย     
เงินปันผลระหวา่งกาลและอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึ่ง
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  3,282,200,357 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9952 
ไมเ่ห็นด้วย 155,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 
งดออกเสยีง 105,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,902 ราย) 3,282,460,357 เสยีง   

 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานในท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดย
บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ทัง้นี ้ขอเชิญ
คณุสนัทดั สงวนดีกลุ เป็นผู้ให้ข้อมลูตอ่ที่ประชมุ  

คณุสนัทดั สงวนดีกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ให้บริการ
การสอบบญัชีเป็นที่ยอมรับในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่ อให้การสอบบญัชีภายในกลุ่ม   
แอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ  
ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

จึงเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 จ านวน 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 
 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313  
 3) นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6011  
 4) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 

ทัง้นีใ้ห้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน 

รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1.00 
ล้านบาท เทา่กบัปี 2561 ซึง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรับ
ปี 2562 ด้วย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.40 ล้านบาท เท่ากบั
ปี 2561 นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดียวส าหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินชดุใหมจ่ านวน 1.4 ล้านบาท และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ 15 ฉบบั 
จ านวน 0.8 ล้านบาท  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

เอกสารแนบ 1
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มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  3,282,335,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 105,200 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,902 ราย) 3,282,460,357 เสยีง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ส าหรับวาระที่ 7 นี ้เป็นวาระแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2562 จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ และหมอ่มหลวงบวรนวเทพ 
เทวกลุ ซึง่ทัง้ 3 ทา่น ขอไมเ่ข้าร่วมการประชมุในวาระนีค้รับ  

-กรรมการทัง้ 3 ท่านเดินออกจากหอ้งประชมุ- 

โดยประธานในที่ประชมุขอเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่
ที่ประชมุส าหรับวาระนีค้รับ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ได้รายงานตอ่ที่ประชุมวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้  

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้าตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลือกแต่อย่างใด โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา กรรมการ 

7.2 นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ กรรมการ 

7.3 หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้า
มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

เอกสารแนบ 1
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โดยกรรมการทัง้ 3 ทา่น มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 
และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) 
แล้วครับ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีป้ระธานที่ประชมุขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อให้ลงคะแนนส าหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามบตัรลงคะแนนที่
ทา่นได้รับ โดยบริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2562 กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี  ้

วาระท่ี 7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นด้วย  3,282,283,347 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 434,010 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 3,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นด้วย  3,282,383,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 45,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสยีง 271,710 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 40,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นด้วย  3,280,885,847 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไมเ่ห็นด้วย 83,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
งดออกเสยีง 1,771,210 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่รบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 กลบัเข้าสู่ทีป่ระชมุ 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานในที่ประชมุได้ขอเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ให้ข้อมลูกบั 
ผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะพิจารณา  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควร
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลประกอบการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียง
ได้กบัตลาดและบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้กบับริษัท 
ทัง้นี ้ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และได้รับเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชุมคนละ 80,000 
บาทเทา่นัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้  

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
คา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรือคณะท างานชดุตา่งๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ดงักลา่วได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้
ประชมุคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ 
คงให้ได้รับเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและ
หลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 

กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
บตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี สิทธินีใ้ห้
ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเทา่นัน้ 

เอกสารแนบ 1
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ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย  โดยรายละเอียด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทครับ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นด้วย  3,282,706,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 13,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราช 
บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
ไมจ่ดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพื่อรองรับการจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 ของพระราช 
บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 24 และข้อ 31 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม ่รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของ
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้รายละเอียดโดยสรุปแก่ที่ประชมุครับ 

คณุพชัรพร ภู่ทรานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 เร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์และข้อ 31 เร่ืองการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมดงันี ้ 

เอกสารแนบ 1
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ข้อ 24.  ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานในที่ประชมุจะก าหนดให้กรรมการประชุมและด าเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดงักลา่วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่
ประชมุแหง่เดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุจะต้องอยูใ่นประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 

การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มี
การบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทกุรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุตามวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี  ้

ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจาก 
ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะ เวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีจ่ะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไขข้อ 24 และ ข้อ 31 ของข้อบงัคบัของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุม 
(เอกสารแนบ 4)  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอ 
ซึง่วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน 

 

เอกสารแนบ 1
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และการ
เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้  

เห็นด้วย  3,282,750,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 5,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,905 ราย) 3,282,755,357 เสยีง   

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานท่ีประชมุแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 
ขอให้คณุธรรศพลฐ์ช่วยตอบค าถามจากท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้ถามเร่ืองการลงทนุในโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาว่า

บริษัทมีแผนการด าเนินงานอยา่งไรครับ 

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
เหตผุลที่บริษัทเข้าร่วมประมลูโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภานัน้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเติบโตทางธุรกิจในทกุๆ ปี 

ซึ่งปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าศกัยภาพของสนามบินดอนเมืองสามารถรองรับจ านวนผู้ โดยสารได้อย่างจ ากดั และถึงแม้ว่าจะมีการ
สร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มในอนาคต ก็คาดการณ์วา่จะไมส่ามารถรองรับจ านวนเคร่ืองบินที่เพิ่มขึน้ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
สายการบินราคาประหยดั (Low-cost airlines) สว่นใหญ่อยูท่ี่สนามบินดอนเมือง ส าหรับสนามบินสวุรรณภมูิที่มีโครงการพฒันา
ระยะที่ 2-3 นัน้ นา่จะเป็นประโยชน์ตอ่สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) มากกวา่ บริษัทจึงเห็นโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจที่โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภา โดยบริษัทเข้าร่วมลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นสดัส่วนเพียงร้อยละ 10 
และมีบริษัทร่วมลงทนุ 4-5 บริษัท ดงันัน้เงินลงทนุที่ใช้ไมใ่ช่จ านวนมาก โดยแบง่เป็น 3 ระยะ (Phase) ระยะที่ 1 ใช้เวลา 5-6 ปี 
ระยะที ่2 อีกประมาณ 5-6 ปี จึงเป็นการกระจายระยะเวลาการลงทนุถึง 10 ปี ทัง้นี ้หากบริษัทเป็นผู้ชนะการประมลูบริษัทจะมี
สว่นในการออกแบบสนามบินเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาจะเป็นมิตรกับสายการบินราคาประหยดั 
อยา่งเช่น สายการบินแอร์เอเชีย เป็นต้น ขอบคณุครับ 

- คุณชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
ผมขอสอบถามคณุธรรศพลฐ์ ประธานกรรมการบริหาร เร่ืองสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งมีฐานปฏิบตัิการที่

สนามบินดอนเมืองนัน้ โดยทราบมาวา่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ แตอ่ยากทราบ
ว่ามีส่วนสนบัสนุนกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มากน้อยแค่ไหนครับ และได้รับทราบข่าวว่า บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มี
นโยบายจะย้ายฐานปฏิบตัิการไปสนามบินสวุรรณภมูิ ไมท่ราบวา่มีข้อเท็จจริงอยา่งไรครับ  
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- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
การบริหารจดัการของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน คือ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

แยกการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เป็นสายการบินระยะไกล รัศมีการบินมากกว่า 
4-5 ชัว่โมงขึน้ไป สว่นสายการบินไทยแอร์เอเชียใช้เคร่ืองบิน A320 รัศมีการบินไมเ่กิน 4 ชัว่โมง สว่นประโยชน์ที่จะสนบัสนุนต่อ
ธุรกิจของไทยแอร์เอเชีย นัน้ เป็นไปตามที่คณุสนัติสขุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานคือร้อยละ 8 ของจ านวนผู้ โดยสารที่
ลงมาจากเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เช่น ผู้ โดยสารที่
เดินทางจากประเทศญ่ีปุ่ นลงเคร่ืองที่กรุงเทพฯ จะเดินทางต่อไปยงัเส้นทางภายในประเทศ เช่น ภเูก็ต กระบี่ หรือเส้นทางบิน
ระหวา่งประเทศ เช่น เวียงจนัทน์ เป็นต้น ในขณะเดียวกนัเวลาท าการตลาดในประเทศไทยหรือกลุม่ประเทศอินโดจีน ก็จะมีการ
ท าการตลาดในเส้นทางการบินท่ีตอ่เช่ือมกนั เช่น เส้นทางบินที่ไปถึงประเทศเกาหล ีญ่ีปุ่ น และออสเตรเลยี เป็นต้น โดยปัจจบุนั
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มีเคร่ืองบินจ านวน 10 ล า หากในอนาคตจ านวนเคร่ืองบินเพิ่มขึน้บริษัทคาดว่าจะเป็นไปตาม
แผนการด าเนินธุรกิจที่คณุสนัติสขุได้รายงานเป้าหมายว่าประมาณร้อยละ 12 - 15 ของผู้ โดยสารที่ลงจากเคร่ืองบินของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะท าให้เพิ่มจ านวนอตัราขนส่งผู้ โดยสาร 
(Load Factor) ได้ร้อยละ 1 - 2  

ทัง้นี ้สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่มีนโยบายการย้ายฐานปฏิบตัิการการบินไป
สนามบินสวุรรณภมูิ ครับ 

- คุณไพศาล ศิลป์เจริญ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
จากข้อมลูในรายงานประจ าปี 2561 หน้าที่ 33 เร่ืองรายได้ตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารปี 2561 จ านวน 1.56 บาท 

ในขณะท่ีต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารปี 2561 จ านวน 1.58 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นทนุสงูกว่ารายได้ แสดงว่าการ
ขนสง่ตอ่ผู้ โดยสารบริษัทขาดทนุแล้วใชห่รือไม ่นอกจากนีอ้ยากทราบวา่บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่โดยสารหรือรายได้
อยา่งไร บริษัทได้ค านงึถึงต้นทนุหรือไม ่หรือพิจารณาการแขง่ขนัเป็นหลกั หากบริษัทด าเนินธุรกิจแบบนีไ้ปเร่ือยๆ แสดงว่าบริษัท
ขนสง่ผู้ โดยสารไปโดยสายการบินขาดทนุหรือไม ่ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 
เนื่องจากในปี 2561 ที่ผา่นมาสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยในด้านธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากอบุตัิเหตุ

เรือโดยสารลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต ซึ่งสง่ผลให้นกัท่องเที่ยวชาวจีนลดลงโดยประมาณ 1 ล้านคน และหากประมาณการการใช้จ่าย
ตอ่คนของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนคิดเป็น 50,000 บาทต่อคน จะท าให้รายได้จากนกัท่องเที่ยวชาวจีนลดลงประมาณ 5 หมื่นล้านบาท 
ดงันัน้นอกจากปริมาณผู้ โดยสารชาวจีนที่ใช้เส้นทางบินจากประเทศจีนมายงัประเทศไทยจะลดลงแล้ว ยงัท าให้ปริมาณผู้ โดยสาร
ชาวจีนทีใ่ช้เส้นทางบินภายในประเทศลดลงอีกด้วย เช่น เชียงใหมแ่ละภเูก็ต เป็นต้น นอกจากนีปั้จจยัส าคญัของต้นทนุคือ น า้มนั 
โดยในปี 2561 ราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ดงันัน้เมื่อจ านวนผู้ โดยสารลดลงในขณะที่ต้นทนุเพิ่มขึน้จึง
สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาจ านวนผู้ โดยสารไว้โดยการปรับลดราคา 
คา่โดยสารเพื่อรักษาสว่นแบง่การตลาด เมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติบริษัทจะมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อได้ เพราะหาก
บริษัทเลอืกทีจ่ะรักษาราคาไว้แตท่ าให้จ านวนผู้ โดยสารลดลงและในท่ีสดุท าให้ต้องปิดเส้นทางบิน บริษัทจะไมม่ีความแข็งแรงที่
จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้เมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติ จากที่กลา่วมาแล้วข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้รายได้เมื่อ
เทียบกบัต้นทนุต่อปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสารมีสดัสว่นอย่างที่ปรากฏในรายงานประจ าปี แต่หากสงัเกตตวัเลขต้นทนุต่อ
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ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารโดยไมร่วมต้นทนุน า้มนัใน ปี 2561 จะเห็นว่ามีจ านวนประมาณ 1 บาท เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่า
น า้มนัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผลประกอบการหรือสว่นตา่งระหวา่งรายได้เมื่อเทียบกบัต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร
เป็นสดัสว่นดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัสามารถรักษาผลประกอบการให้มีก าไรสทุธิไว้ได้ในปี 2561 ด้วยความพยายามใน
การลดต้นทนุด้านอื่นๆ ซึ่งในปี 2561 บริษัทสามารถลดต้นทนุอื่นนอกจากน า้มนัได้ถึงร้อยละ 5 โดยบริษัทคาดว่าสถานการณ์
ดงักลา่วทัง้ในเร่ืองของปริมาณผู้โดยสารชาวจีนที่ลดลงและราคาน า้มนัที่สูงขึน้จะไม่เกิดขึน้บ่อยเพราะโดยปกติแล้วรายได้ต่อ
ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารต้องสงูกวา่ต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร ครับ  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 
ขอบคณุคณุสนัติสขุครับ และขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นด้วยครับ บริษัทมีความตัง้ใจในการลดต้นทนุและการบริหารต้นทนุ

เป็นเร่ืองส าคญัของสายการบินราคาประหยดั รวมถึงเร่ืองของความตรงตอ่เวลา ส าหรับการลดราคาค่าโดยสารถือเป็นกลยทุธ์
ในการรักษาสว่นแบง่การตลาด เพราะเมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติหรือราคาน า้มนัลดลงบริษัทที่มีสว่นแบง่การตลาดสงูจะ
ได้ก าไรเร็วกวา่ ครับ  

- คุณไพศาล ศิลป์เจริญ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
ขอสอบถามทางผู้บริหารว่าคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตและมีวิธีการรับมืออย่างไร โดยเฉพาะสถานการณ์

นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนที่ลดลงแต่อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารไม่ลดลง รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่ส าคญั เช่น ราคาน า้มนั การแข่งขนั 
เป็นต้น  

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่สอบถามเร่ืองอตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารที่ไม่ลดลงนัน้ เนื่องจากบริษัทมีราคาค่าโดยสารที่ไม่สงู

โดยการก าหนดราคาค่าโดยสารจะขึน้อยู่กับต้นทุนเป็นหลกั ประกอบกับราคาของคู่แข่ง และอ านาจซือ้ของผู้ โดยสาร ณ 
ช่วงเวลานัน้ๆ ซึง่ในปีที่ผา่นมาเศรษฐกิจคอ่นข้างฝืดและนกัทอ่งเที่ยวจีนลดลงท าให้เส้นทางบินภายในประเทศลดลงด้วย เช่น 
เดือนกรกฎาคมนกัทอ่งเที่ยวจีนในเส้นทางบินภเูก็ตลดลงคร่ึงหนึ่งท าให้อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารของเที่ยวบินภเูก็ตที่มีอยู่
กวา่ 20 เที่ยวตอ่วนั เหลอืเพียงร้อยละ 50-60 แตบ่ริษัทไมส่ามารถที่จะหยดุให้บริการได้เพราะผู้ โดยสารกว่าคร่ึงจองบตัรโดยสาร
ไปแล้ว ประกอบกบัเส้นทางบินโดยเฉพาะของประเทศจีนซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องท าการบินติดต่อกนัเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
ตารางการบินในแตล่ะเดือน หากไมค่รบบริษัทจะถกูยกเลกิเส้นทางการบินนัน้ได้ จึงมีหลายๆ สาเหตทุี่ท าให้บริษัทไม่สามารถ
หยดุให้บริการได้ ดงันัน้บริษัทจึงต้องหาวิธีในการคงไว้ซึง่อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารซึ่งก็คือการลดราคาค่าโดยสารและเมื่อ
ถึงจดุที่ผู้ โดยสารรู้สกึวา่ราคาถกูและคุ้มคา่ก็จะกลบัมาบิน รวมทัง้ฝ่ายการตลาดมีนโยบายที่จะจ าหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ 
เพื่อให้มีรายได้มาชดเชยซึ่งเป็นที่มาของรายได้จากบริการเสริมที่ไม่ใช่การจ าหน่ายบตัรโดยสารในสดัสว่นร้อยละ 18 คิดเป็น
มลูคา่ประมาณกวา่ 7 พนัล้านบาท และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 13 ในปีที่ผา่นมา โดยบริษัทหวงัวา่จะเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

ส าหรับการคาดการณ์ในอนาคต หากราคาน า้มนัอยูใ่นระดบัปกติไมเ่กิน 85 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาเรล จ านวนนกัท่องเที่ยว
ไมล่ดลงต ่ามากเหมือนปีที่ผา่นมา จากปีที่ผา่นมาผลกระทบของนกัทอ่งเที่ยวจีนทีล่ดลงอยา่งมากท าให้เป็นบทเรียนของบริษัท 
ดงันัน้ฝ่ายบริหารจึงมีแผนใน 4 -5 ปีข้างหน้า ทีจ่ะปรับลดสดัสว่นผู้โดยสารจากประเทศจีนให้เหลือร้อยละ 20 และมีเป้าหมาย
ทีจ่ะเพิ่มผู้ โดยสารจากประเทศอินเดียเป็นร้อยละ 10 จากร้อยละ 5 เพิ่มผู้ โดยสารในกลุม่ประเทศอินโดจีนจากร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 15 เพิ่มผู้ โดยสารในกลุม่ประเทศอาเซียนไมร่วมกลุม่ประเทศอินโดจีนเป็นร้อยละ 10 และที่เหลอืเป็นภายในประเทศ ซึ่ง
จะท าให้สดัสว่นสมดลุขึน้ไม่พึ่งพารายได้จากผู้ โดยสารภมูิภาคใดภมูิภาคหนึ่งมากเกินไป ประกอบกบัการบริหารจดัการด้าน
ต้นทนุจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทมัน่คงกวา่นีค้รับ  

เอกสารแนบ 1



เอกสารแนบ 1



เอกสารแนบ 3 

 1    

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  13 ธนัวาคม 2554  

อายุ (ปี)   55 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 4/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 6/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์  
(ช่ือเดิม บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล ) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. ฟินนัซา่ 

2553 - 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(24 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามโคย่ อเวนิว 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถงึ ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท์  
(ช่ือเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล  

( ช่ือเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ ) 

2558 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลร์ินน่ิง แอนด์ 
ดีไซน์ (ประเทศไทย) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดม ี

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอร์ริง 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.เอ็น.แอนด์แอสโซซเิอทส์ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ แอนด์เอ็นเทอร์ 

เทนเม้นท์ 

2545 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สยามโคย่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ด ูด ูน้อง 

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชัน่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจ. สปอร์ต โซไซตี ้

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริษัท บจ. สยาม วิลสนั เลร์ินน่ิง 

2561 - 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทาร์ต 

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์แอนซ์ 
(เอสเค19) 

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์แอนซ์ 
(เอสเค28) 

2559 - 2561 กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิง้ 
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2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด 

2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

2556 - 2560 กรรมการบริหาร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชัน่ 

2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ รูม 

2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ สยามสแควร์ 

2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 6/6 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแล้วเห็นวา่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับมีความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน 
การตรวจสอบ ด้านตลาดทนุ ด้านกลยทุธ์ และด้านการบริหารจดัการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการให้ความเห็นส าคญัได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง่   
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นายวีรยุทธ โพธารามิก 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อายุ (ปี)  50 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 นิติศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 62/2562 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหาร
ความสมัพนัธ์กลุม่ธุรกิจองค์กร 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2562 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสประจ าส านกัประธาน
ผู้บริหาร 

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ 

2552 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้

2560 - 2562 ผู้อ านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - 2562 ผู้อ านวยการประจ าส านกัประธาน
ผู้บริหาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. โกรว์ กรีน คอนซลัแตนท์ 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชัน่แนล
บาสเกตบอลลกี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชัน่  

2554 - 2560 ผู้จดัการทีมฟตุบอล BBCU Big Bang Chula United 
Football Club 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562      
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 4/6 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 3/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นวา่ นายวีรยทุธ โพธารามิก เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย ด้านการตลาด และด้าน
กลยทุธ์ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอยา่งดีและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการให้ความเห็นส าคญั
ได้อยา่งเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสือรับรอง)  

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  21 มิถนุายน 2550 

อายุ (ปี)   52 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  40.52 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 13 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน และการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร/  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยัง่ยืน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2550 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
2547 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่ม)ี 

2561 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว์ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(11 บริษัท) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ช่ือเดิม  

บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว)) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เร้ด เอวเิอชัน่ 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วนัเดอร์เฮลธ์  
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. บางกอกเอวิเอชัน่เซ็นเตอร์  
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร์ คอร์ปอเรชัน่ 

                                                           
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร์ ลอจิสติกส์ 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เสอืด า คอร์ปอเรชัน่  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ทนูประกนัภยั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไอวอร่ี คอฟฟ่ี 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท 
2561 – 2562 กรรมการ บจ. ทนู มนันี 
2553 - 2561 กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส 
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) 
2558 - 2560 กรรมการ บจ. อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ป 
2558 - 2559 กรรมการ บจ. แอมเปิล้ เว็ลธ์ 
2558 - 2559 กรรมการ บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์เทนเม้น 
2558 กรรมการ บจ. ซี ทรู 
2557 - 2559 กรรมการ บจ. แฟชัน่ เอเชีย  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 4/6 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็น   
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจสายการบิน ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร ด้าน
กลยุทธ์ และด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 31 32 33 34 และ 35 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ข้อ 24 
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ่
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้
กรรมการประชมุและด าเนินการใดๆ ในการประชมุดงักลา่วผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์
ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่
ประชมุแหง่เดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในประเทศ
ไทยขณะที่มีการประชมุ 

 
 
 
 
 

ข้อ 24 
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง

เดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม 
และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้
ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วย
วิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนัน้ 
และให้ถอืว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้

กรรมการประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
จะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม
จะต้องอยูใ่นประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและ
ภาพแล้วแตก่รณี ของกรรมการทกุรายในท่ีประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าวและมีระบบ
ควบคมุการประชมุตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนั
สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและ
ภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชมุ รวมทัง้ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักลา่วและมี
ระบบควบคมุการประชมุตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึง่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วมาข้างต้นถือวา่เป็นการเข้าร่วมประชุมอนั
สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธีการที่บญัญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 25 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ

มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 25 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ

มอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุม
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
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ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัด
ให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไ ว้ เ ป็นหลักฐาน ด้วย โดยอาจ จัดเก็บใน รูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 31 
  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่

ข้อ 31 
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่ิบห้า (45) วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนั
หรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็
ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่
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คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

        ทัง้นี ้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้น
สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุม
ด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่ ใช้บังคับในขณะนั้น หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องนัน้มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถอืว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับนี ้

ข้อ 32 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดย

ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน

ข้อ 32 
        ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุม

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่
สาม (3) วนั 

 
 
 
 
 
 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อย
กว่าสาม (3) วนั โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้อง
จัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

        ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีส่บิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง 
(1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 33 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 

หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง 
(1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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ข้อ 34 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที่ประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคน
ใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 34 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ไม่ว่าจะเป็นการ

ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแตไ่ม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 

ข้อ 35 
ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึ่งเสียง 

และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็น

ของบริษัท 

ข้อ 35 
        ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้หุ้น
หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด      
ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมา

เป็นของบริษัท 

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายในสี่  (4) เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั   

ทัง้นี  ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว  

2. องค์ประชุม  

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดั
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

3.  วิธีการเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด
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4. คะแนนเสียง 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่น
ได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการ 
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (ฉ) การเลกิบริษัท 

 (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 



  

 

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

แนวปฏิบัตเิพื่อป้องกันการตดิต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ ถือหุ้น
บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการในการคดักรองและการปอ้งกนัความเสีย่งในการติดเชือ้ COVID-19 ซึง่บริษัทขอความร่วมมือ
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัติ นัน้จะเพิ่ม
กระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนตา่งๆ ซึง่ทําให้การเข้าร่วมประชมุของทา่นผู้ ถือหุ้นอาจมีความลา่ช้าและไม่ได้รับความ
สะดวก โดยบริษัทต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั เพื่อลดเวลาในการที่คนจํานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกนั 
และต้องจดัให้มีการเว้นระยะห่างทางสงัคมในระยะอย่างน้อย 1 เมตรทกุจุด ทําให้เกิดข้อจํากดัด้านสถานที่ที่ไม่สามารถ
รองรับคนจํานวนมากได้ 

บริษัทจึงขอความร่วมมือท่านผู้ถอืหุ้น ดังนี ้

1. ขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคือ นายวิเชฐ ตนัติวานิช เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) พร้อมเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 
มาทีส่ว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากดั (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง
ชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 
2563 

2. สง่คําถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ตามช่องทางดงันี ้ 
2.1 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ taa_investorrelations@airasia.com 
2.2 สง่เอกสารทางไปรษณีย์มาทีส่ว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากดั (มหาชน) 222 ทา่อากาศยาน

ดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

 ทัง้นี ้ข้อมลูที่ผู้ ถือหุ้นต้องแจ้งตอ่บริษัทประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) ช่ือ-นามสกลุผู้ ถือหุ้น 
 (2) เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ 
 (3) จํานวนหุ้น AAV ที่ถืออยู ่
 (4) คําถามที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารชีแ้จงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ ถือหุ้นเพื่อหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา โดย
คําถามที่ผา่นความเห็นชอบจะได้รับการชีแ้จงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตอ่ไป 

3. สาํหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัท
ขอความร่วมมือโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย ตามแบบแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และนําสง่ให้แก่บริษัทได้ทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ aav_companysecretary@airasia.com หรือสง่มาที่สว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมาก
หรือมาพร้อมกนัหลายทา่น อาจทําให้เกิดความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเนื่องจาก
จํานวนที่นัง่มีจํากัด ดงันัน้เมื่อที่นัง่เต็มแล้วบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชมุด้วยตนเอง  
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ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทจะจดัตัง้จุดตรวจคดักรองบริเวณหน้าห้องลงทะเบียนโดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มายงัสถานที่บริเวณ  
คดักรองต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามยั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าพืน้ที่ใน
การจดัประชมุ) 

2. ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นกรอกข้อมลูในแบบสอบถามสําหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตาม เอกสารแนบ 12 
โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั COVID-19 และป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ 

3. บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุทา่นก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีประชมุ 

4. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้บคุคลท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมประชมุ 
4.1  ผู้ที่มีไข้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 
4.2  บคุคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนํา้มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือ

ผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ 
4.3 บคุคลที่สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกบันกัท่องเที่ยว

สถานท่ีแออดั หรือ ติดตอ่กบัคนจํานวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 

อยา่งไรก็ตามผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชุม สามารถสง่คําถามให้เจ้าหน้าที่บริษัท
เพื่อรวบรวมจดัทําเป็นสว่นหนึ่งของรายงานการประชุมได้ กรณีเป็นผู้ ถือหุ้นยงัสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทได้จดัที่นัง่ในห้องประชมุ โดยมีระยะหา่งระหวา่งที่นัง่ในระยะ 1 เมตร และได้จดัห้อง Foxtrot และ Golf เป็นห้อง
ประชมุหลกัสาํหรับรองรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้เพียงประมาณ 30 ที่นัง่ และเมื่อที่นัง่ในห้องประชุมหลกัเต็ม 
30 ที่นัง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลกัอีกได้ โดยบริษัทจะจดั ห้องประชุมสํารอง 
ซึง่อาจรองรับผู้ ถือหุ้นได้อีกประมาณ 20 คน โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชมุให้แทนการเข้าห้องประชมุ 

2. ผู้ เข้าประชมุต้องนัง่ในโซนที่นัง่ที่กําหนด โดยไมย้่ายโซนที่นัง่ตลอดเวลา 

3. ผู้ เข้าประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามยัได้เฉพาะเมื่อดื่มนํา้เทา่นัน้) 

4. หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไมไ่ด้ล้าง 

5. หลกีเลีย่งการใช้ หรือสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่น 

6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของวา่งใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ีประชมุและห้องประชมุ 

7. หากผู้ ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีนํา้มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่ประชมุ 

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสัน้ กระชับ และไม่นาน 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีข้อซกัถามในท่ีประชมุ ขอให้เขียนคําถามลงในกระดาษ แล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
รวบรวมไว้ เพื่อให้คณะกรรมการตอบคําถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมนัน้ๆ สําหรับ
คําถามที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ คณะกรรมการจะตอบคําถามเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้ว 
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2. บริษัทจะสรุปประเด็นคําถามและคําตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัเตรียมสถานที่และอปุกรณ์เพื่อเป็นการปอ้งกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดงันี ้

(1) บริษัทจะจดัเตรียมจดุล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกนัจํานวน
 มาก เช่น ห้องประชมุ จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน เป็นต้น   

(2) จดัให้มีการทําความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สมัผสัปริมาณมาก 

 

บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทกุทา่นเป็นอยา่งดี 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษทัเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 
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ผู้ ถือหุ้น 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน  

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษัทจดัให้มี Inspector ซึง่
เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

ภายนอกเพ่ือท าหน้าท่ีดแูล
และตรวจสอบการนบั

คะแนนเสียงในการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้การประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมาย 
และข้อบงัคบับริษัท 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 
บริษัทลงทะเบียนการประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยระบบ Barcode  
 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 11.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 11.00 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน

ซึง่มี Barcode 

 แสดงบตัรประจ าตวั 
 หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผู้มอบฉนัทะและ

ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 

ผา่นจดุตรวจคดักรอง 
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ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เนื่องด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชมุ Foxtrot และ Golf ส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
สว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ(ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน 
ดงันี ้

1.1 บริษัทได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไป 
ที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ก าหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
2 แบบดงักลา่ว ได้จาก www.aavplc.com และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่
มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้เว้นแต่ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

2.1 บคุคลธรรมดา 

2.1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ -นามสกุลให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย ทัง้นี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าใน
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

2.1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

-  หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายุของผู้มอบฉนัทะและผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

http://www.aavplc.com/
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-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่

2.2  นิติบคุคล 

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายแุละรับรองส าเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทัง้นี ้
ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่

2.2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

-  หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทน  
นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอื
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
ณ จดุลงทะเบียน 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่

2.2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 

-  ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 2.2.2 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
-  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

-  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่
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3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 
11.00 น. เป็นต้นไป ของวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นที่แนบมา
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

4.1  วาระทัว่ไป 

4.1.1 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

4.1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

-  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ 
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

-  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

4.2 วาระเลอืกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 

4.2.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 4.2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

4.2.3 บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5.  วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

ประธานท่ีประชมุหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการ
นบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้

5.1 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 
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5.2  เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระทีไ่ด้ท าเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะน าคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

6.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ท าเคร่ืองหมายไว้และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุมทราบทกุวาระ
ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 



คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม)่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ
บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

เอกสารแนบ 9 

1 



 

2 

เอกสารแนบ 9 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายวิเชฐ ตันตวิานิช   
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อายุ (ปี)     59 
ที่อยู่    222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารสว่นกลางชัน้ 3  

ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)     - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)    - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.  
 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute  

In partnership with SAID Business School, Oxford University 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยัง่ยืน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. น า้ตาลบรีุรัมย์ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ 

                                                           
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2555 - 2558 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทน 
เม้นท์ กิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจด
ทะเบียน 
(14 บริษัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วีเอสท ี

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean) 

2561 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุม่อตุสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บจ. เดอะซกิเนเจอร์ แบรนด์   

2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัน่ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ชาร์ป แร็บบิส 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ขายความคิด 

2559- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เฟิร์ม 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์ 

2553 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. เวอร์ตเิคิล ลิง้ค์ 

2561 - 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว
จงัหวดัเชียงใหม ่

2560 - 2562 ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารศนูย์ C asean บจ. ซี เอ ซ ี

2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ 
(NIA) 2560 - 2561 ประธานคณะอนกุรรมการด้านการตลาด

และประชาสมัพนัธ์และกรรมการอิสระ 
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

2558 - 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงพาณิชย์ 
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2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า
แหง่ประเทศไทย (ธสน) 

2556 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
(TFPA) 

2557 - 2558 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ 

2556 - 2558 กรรมการท่ีปรึกษาด้านงานวิจยัและการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562      
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 6/6 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)      - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในครัง้นี ้     - ไมม่ี - 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

                                                                               Proxy Form B                                                           (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                                                   (Duty Stamp 20 Baht)  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น_________________________    เขียนท่ี _________________________________     
Shareholder’s Registration No.                                                                Written at 

วนัท่ี______เดือน______________ พ.ศ. _______ 
Date          Month                        Year 
 

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาต_ิ_____________________________ 
             I/We          Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี______________________________________________________________________________________________________  
Address 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of  Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม_________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________________เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of   shares  and are entitled to vote equal to                votes as follows:  

      หุ้นสามญั____________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________เสียง         
 ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to                                            votes 
       หุ้นบริุมสิทธิ__________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________________เสียง 
      preference share    shares  and are entitled to vote equal to                              votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ ((ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) 
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Attachment 9)  

 1. ช่ือ (Name)___________________________________อาย ุ(age)______ ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)_________________ 
_________________________________________________________________________________________________________หรือ (or) 

 2. ช่ือ (Name)   นายวเิชฐ ตนัตวิานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อาย ุ(age)__59__ ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)_______  
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___                  
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)    หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name)____ _                                          ________ อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at)______________ 
                                                                                                                                                                                             หรือ (or) 
 4. ช่ือ (Name)                                                            อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บ้านเลขท่ี (residing at) ______________ 
                                                                                                                                                                                             .                                                                 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Foxtrot และ Golf ส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขท่ี 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on Registration Form to show at the Meeting. 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda 1 Matter to be informed by Chairman 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 
 วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 

Agenda 2  To consider and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2019 and Annual Report 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 
Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income 

for the year ended December 31, 2019 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for 

the year 2019 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired 

by rotation in 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
To elect Directors as a whole 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each Director individually  
1) ช่ือกรรมการ (Name)  นายณัฐวฒุ ิเภาโบรมย์ (Mr. Nuttawut Phowborom) 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name) นายวีรยทุธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name) นายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ (Mr. Tassapon Bijleveld)  
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2020 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24-25 และข้อ 31-35 ในเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
Agenda 9 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)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 Other matters (if any) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ______________________________________________________ 

Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(6)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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. 

 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       )  
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                      (                                                                       )  
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                      (                                                                       )  
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                                                                      (                                                                       )  
หมายเหตุ/ Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อ (2) ได้
เว้นแตก่รณีผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ 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. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพุธท่ี 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Foxtrot และ Golf ส านักงานใหญ่ 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

วาระที่                 เร่ือง           
Agenda        Subject:            

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:           

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่          เร่ือง___   __เลือกตัง้กรรมการ____________________________________________     __ 
Agenda         Subject:      Election of Directors___________________________________    ________                                                                                   

1) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name)_______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
4) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
5) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่                เร่ือง           
Agenda        Subject:            

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve   ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 



  

 

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

เรียน เลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้า.............................................................................. 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง (   ) 

(   ) ผู้ ถือหุ้น บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(   )  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก...........................................................ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(แนบส าเนาเอกสารมอบฉนัทะซึง่ลงนามเรียบร้อยแล้ว) 

โดยถือหลกัทรัพย์จ านวนทัง้สิน้ รวม…………………………………..หุ้น 

ประสงค์เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Foxtrot 
และ Golf ส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………………….ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชมุ 

หมายเหต:ุ  เมื่อกรอกรายละเอยีดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 
- ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ aav_companysecretary@airasia.com หรือ 
- ทางไปรษณีย์ โดยสง่มายงัสว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดตอ่: 
- นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ  โทรศพัท์ 02-562-5757 
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222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

แบบสอบถามสาํหรับคัดกรองโรค COVID-19 
Questionnaire for COVID-19 Disease Screening 

บริษัทจะประมวลผลข้อมลูตามแบบสอบถามฉบบันีเ้พื่อวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากโรค COVID-19 
สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยบริษัทจะทําลายเอกสารนีเ้มื่อครบกําหนด 14 วนั เว้นแตก่รณีที่จําเป็น 
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. 

ช่ือ นามสกลุ : 
Name-Surname : 

หมายเลขโทรศพัท์ : 
Mobile Phone No : 

 ผู้ ถือหุ้น / Shareholder                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

ในปัจจบุนัคณุมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  : 
Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply in :  
1. ทา่นมีไข้ ≥ 37.5⸰C หรือไม่? (Do you have a fever ≥ 37.5⸰C?)  ใช่ / Yes     ไม่ใช ่/ No 

2. ไอ / เจ็บคอ (Cough / Sore Throat)  ใช่ / Yes     ไม่ใช ่/ No 

3. มีนํา้มกู (Runny Nose)  ใช่ / Yes     ไม่ใช ่/ No 
4. ไม่ได้กลิ่น (Loss of sense of smell)  ใช่ / Yes     ไม่ใช ่/ No 
5. หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจลําบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)  ใช่ / Yes     ไม่ใช ่/ No 

6. ผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ (Patient with pneumonia)  ใช่ / Yes     ไม่ใช ่/ No 

ในช่วง 14 วนั มีประวตัิอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้หรือไม่? 
During last 14 days, do you have any of the following history? 
1. มีประวตักิารเดนิทางจากต่างประเทศหรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
   (Travelled / transited from any countries or areas with COVID-19 outbreak) 

 ใช่ / Yes  ไม่ใช ่/ No 

2. สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Contacted with confirmed COVID-19 case)  ใช่ / Yes  ไม่ใช ่/ No 
3. ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบันกัทอ่งเท่ียว สถานท่ีแออดั หรือ ตดิตอ่กบัคนจํานวนมาก 
   (Engaging in occupations to tourists, crowned place or in contact with many people) 

 ใช่ / Yes  ไม่ใช ่/ No 

ลายเซ็น (Signature) 
 

สาํหรับเจ้าหน้าที่ (For security officer / Authorized person) 

 ไม่เข้าข่ายสงสยั  
     (No Suspected) 

 มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 (Suspected of COVID-19) 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการตามมาตรการคดักรองข้างต้นและพิจารณาอนญุาตการเข้าสถานท่ี
จดัการประชมุตามท่ีบริษัทกําหนด ตลอดจน การรายงานข้อมลูให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
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. 
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การเดินทาง 

 ขสมก. A1 ปลายทาง จตจุกัร (BTS) หมอชิตใหม ่อตัราคา่บริการ 30 บาท, ขสมก. A2 ปลายทาง สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) และอนสุาวรีย์ชยัฯ อตัราคา่บริการ 30 บาท, ขสมก. A3 ปลายทาง สวนลมุพินี, อตัรา
คา่บริการ 50 บาท, ขสมก. A4 ปลายทาง ถนนข้าวสาร อตัราคา่บริการ 50 บาท 

 รถยนต์สว่นบคุคลจะมีพืน้ที่จอดรถและอตัราคา่จอดรถเชน่เดียวกบัที่การทา่อากาศยานก าหนด โดยมีอตัราคา่จอดรถ 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 

เอกสารแนบ 13 



 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

222 ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรส่วนกลำงช้ัน 3 ห้อง 3200  

ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์:   02-562-5700 
โทรสำร:    02-562-5705 

www.aavplc.com 




