
    

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019 จึงมมีติให้จดัการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นทีม่ี 

ความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดด าเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 



  

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

 

 

AAV08/2022 
         30 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่สง่มาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code  
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
6. ขัน้ตอนและขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ  
 6.2 วิธีปฏิบตัิและคูม่ือการใชร้ะบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์Webex และระบบ Inventech Connect 
7. การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและการสง่ค าถามลว่งหนา้  
8. คณุสมบตัิและขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) ส่วนหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซดข์องบริษัท 
www.aavplc.com   

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า  
ปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว
เท่านัน้ ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยจะถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง 
อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บรษัิทจะไม่มีการลงทะเบียน
หนา้งานในวนัประชมุ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการจดัท ารายงานการประชุม
และจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้ง
เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท (www.aavplc.com)  

 

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะ 
กรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งบริษัทไดส้รุป     
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดง
ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราช 
บญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่ง
สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบรษัิทวา่มีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุน 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา
สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
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                                        ขอ้มลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบรษัิท               (หนว่ย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สนิทรพัยร์วม 71,208 67,978 14,095 3,170 

หนีส้นิรวม 54,379 50,618 55 3 

สว่นของผูถื้อหุน้ 16,829 17,360 14,040 3,167 

รายไดร้วม 4,508 16,237 26 26 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (6,647) (4,764) (127) 6 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) (1.2985) (0.9823) (0.0249) 0.0012 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “งบการเงิน” 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 45 ก าหนดให้
บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้บรษัิทไมต่อ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบรษัิทมีทนุส ารองครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ 

ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 44 ก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึง ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่ก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจัดสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทุน
ส ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจากบรษัิทมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทย
แอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากัด มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณี
ที่ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 
7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้
เมื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทประจ าปี 2565 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ใหบ้รกิารการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชีภายในกลุ่มแอรเ์อเชียมี
มาตรฐานเดียวกนัซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่
เสนอไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2565 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 
รบัอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรบัรอง 
งบการเงินของบรษัิทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137           3 ปี (2562-2564) 

2) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ 4501 1 ปี (2561) 

3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - 

4) นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 6011 - 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บรษัิท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรใหก้ าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2564 นอกจากนี ้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นส านกังาน 
สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2565 ดว้ย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของบรษัิทยอ่ยเป็นจ านวน 4.0 ลา้นบาท เทา่กบัปี 2564 นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น ไดแ้ก่ การตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 ลา้นบาท   

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1) นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7.2) นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ  

7.3) นายศิโรตม ์เสตะพนัธ ุ กรรมการอิสระ  

7.4) นายดเินช นมับิอาร ์ กรรมการอิสระ  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ในดา้นตา่งๆ และความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแลว้จึงเห็นควรใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า นายวีรยทุธ โพธารามิก นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ นายดิเนช นมั
บิอาร ์ เขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่
เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นการลว่งหนา้
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อ
รบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม  
ก าหนดวาระประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า นายวีรยทุธ โพธารามิก นายศิโรตม ์
เสตะพนัธ ุนายดิเนช นมับิอาร ์กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 4 ท่าน มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ที่เก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบั
กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า
กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ ไดน้  า
ความรู ้ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของ
บรษัิท ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดให้
กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกับผล
ประกอบการของบริษัท หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน 
รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1) ใหก้รรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน และไดร้บัเบีย้

ประชมุคนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบริษัทไดร้บั
เบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยใหป้ระธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุม 
100,000 บาท เทา่นัน้  

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้
ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้
ดงักล่าวไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ 
อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมคนละ 40,000 
บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผล
จ่ายและหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บุคคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภริยา และบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิ
ประโยชนด์า้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน
รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บรษัิทก าหนด สทิธินีใ้หข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่สีทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่
เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ” ใน
รูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/
หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 11 
มีนาคม 2565  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้และรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นการลว่งหนา้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้และรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบรษัิทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 จึงมีมติใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีใ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน โปรดด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่าน  
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการ
สง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 
และ เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่บรษัิทจะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการ
ประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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AAV22/2021 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2564 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
สว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผูถื้อหุน้โดยเจา้หนา้ที่ก่อนการเริม่ประชมุ 

1) ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมในครัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บั 
Username และ Password จากการยืนยนัตวัตนผ่านการสง่แบบค ารอ้งขอเพื่อเขา้รว่มการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท 
เทา่นัน้  

2) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง 

3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสยีงใน
แต่ละวาระ (ยกเวน้วาระที่ 8.2 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรบั   
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting)  

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหักออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

5) ส าหรบัวาระที่ 8.2 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนน
เสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง 

ทัง้นี ้วาระท่ี 2 - 8 เป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจะถือวา่
วาระอื่นที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ตอ่ไป 

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 

1) ใหผู้ถื้อหุน้เลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนนจากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสียง (สสีม้) 4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สีฟา้) 
ส  าหรบักรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนนเสียง ซึ่งหากท าการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” แลว้ ไม่
ท าการลงคะแนนใหม ่บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงไปยงัคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ยกเวน้วาระท่ี 7 จะถือวา่เป็นการงด
ออกเสยีง  และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

2) กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่  “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 

เอกสารแนบ 1
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3) ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะ
วาระ และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไป 

4) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ รว่มประชุมซกัถาม 
หรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้
กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบ หรอืสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สญัลกัษณ์
ยกมือ (Raise hand) และท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของทา่น เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามค าถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุ
จะตอ้งแจง้ช่ือ นามสกลุ พรอ้มแจง้วา่มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใดก่อนถามค าถามทกุครัง้  

อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการรกัษาเวลาในการประชุม ในแตล่ะวาระบรษัิทขออนญุาตเปิดโอกาสในการสอบถามผา่น
ช่องทาง vdo conference ส  าหรบั 2 ท่านแรกที่กดสญัลกัษณย์กมือ และขอใหท้่านที่สอบถามผ่านช่องทาง vdo conference 
สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นไดส้อบถามในวาระต่อๆ ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอใหท้่านพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบแทน และใน
กรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาเป็นจ านวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมภายในหอ้งถ่ายทอดสด ขอความกรุณา
สอบถามอย่างกระชบัเพื่อใหร้ะยะเวลาการประชุมเสร็จสิน้ภายใน 3 ชั่วโมง และในกรณีที่มีค  าถามเป็นจ านวนมากท าให้
เกินกวา่ก าหนดระยะเวลาทางบรษัิทจะขอจดัท าเป็นสรุปค าถามพรอ้มค าตอบไวบ้น website ของบรษัิทแทน รวมทัง้จดัท า
ไวเ้ป็นแนบทา้ยของรายงานการประชมุ  

เจ้าหนา้ที่บริษัทแนะน ากรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษา
กฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิท 

1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
และประธานในที่ประชมุ 

2)  คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

5) คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  

6) คณุวีรยทุธ โพธารามิก  ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 6 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 

เลขานกุารของบรษัิท 

คณุนิศเรศ ดิษเทศ  

ที่ปรกึษาทางการเงิน 

1) คณุลลนา เตรยีมชาญชชูยั จากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2) คณุวรางณฐั วาทยพร จากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช จากบรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั   

ที่ปรกึษากฎหมาย  

1) คณุวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์จากบรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
2) คณุวีรากร ส าราญเวทย ์จากบรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 13 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะ 497 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ได้ทัง้สิน้ 3,101,540,381 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.9492 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชุม อนึ่ง มาตรา 103 ของพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33 ซึ่งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับองค์
ประชมุก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม
และบรษัิทยงัมีการรบัลงทะเบียนอยูส่  าหรบัผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย                    

เมื่อครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานท่ีประชมุขอเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของ บริษัท เอเชีย เอวิ
เอชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามล าดบัวาระการประชุมดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดเ้ผยแพรใ่น
เว็บไซต ์และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แลว้  

เร่ิมการประชุม  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 

2564 

 ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) แลว้
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 พรอ้มทั้งได้
เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.aavplc.com) รายละเอียดไดน้ าสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญ
ประชมุตามเอกสารแนบ 1 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,101,958,891 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 100 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (517 ราย) 3,101,958,991 เสยีง   
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากัด  

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมการบิน รวมถึงธุรกิจสายการบินราคาประหยดัของบรษัิท 
ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั (“ไทยแอรเ์อเชีย”) ซึ่งที่ผ่านมาแมว้่าไทยแอรเ์อเชียจะไดใ้ชค้วามพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการวางแผนเพื่อด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 แต่การด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่  ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการจ ากดั
การเดินทางที่ออกโดยรฐับาล ท าใหไ้ทยแอรเ์อเชียไดป้ระกาศหยดุใหบ้รกิารในทกุเสน้ทางบินภายในประเทศ
ตัง้แต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 8 สงิหาคม 2564 และไดป้ระกาศขยายระยะเวลาหยดุใหบ้รกิาร
ทกุเสน้ทางการบินภายในประเทศชั่วคราวออกไปถึง 31 สงิหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยไทยแอรเ์อเชียไดเ้พิ่ง
กลบัมาใหบ้รกิารบางเสน้ทางภายในประเทศในวนัที่ 3 กนัยายน 2564 เพื่อรองรบัผูโ้ดยสารที่มีความจ าเป็น
ในการเดินทาง ทัง้นี ้สถานการณด์งักลา่วสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง และการช าระหนีส้นิตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และมีการ
ออกหุน้กู ้ซึง่ที่ผา่นมาบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียไดม้ีการขอขยายระยะเวลาช าระหนีเ้งินกูย้ืมแลว้ และไดร้บั
การผอ่นผนัเง่ือนไขบางประการภายใตส้ญัญาทางการเงินขา้งตน้ (เช่น การด ารงอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผูถื้อหุน้) แลว้ 

ที่ผ่านมานัน้ บรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียไดพ้ยายามด าเนินการทกุวิถีทางเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งใหแ้ก่ไทยแอร์
เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการหาผูร้ว่มลงทุนใหม่ เพื่อรว่มใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ไทยแอรเ์อเชีย การแปลง
หนีส้นิของไทยแอรเ์อเชียในปัจจุบนัใหเ้ป็นทนุ และการเจรจากบัเจา้หนีต้่าง ๆ เป็นตน้ รวมถึงความพยายาม
ในการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการและทนุของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งไดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ที่ผา่นมา อยา่งไรก็ดี แผนการปรบัโครงสรา้ง
กิจการและทุนของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ดงักลา่วมีความซบัซอ้น และใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ
ค่อนขา้งมาก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการและทนุของบริษัทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และ
พิจารณาแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียใหม่ (ต่อไปนีข้อเรยีกวา่ “แผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย”)  

ตอ่มาประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็น
ผูใ้หร้ายละเอียดแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ตอ่ที่ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามหนงัสือเชิญ
ประชมุที่ไดน้  าสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ สามารถสรุปโดยสงัเขปไดด้งันี ้

1. สถาบนัการเงินจะใหส้นิเช่ือแก่บรษัิทฯ จ านวน 3,900 ลา้นบาท  

 การใหส้นิเช่ือดงักลา่วนัน้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชีย
ตามรายละเอียดในขอ้ 2. โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอ้นมุตัิใหบ้ริษัทฯ กูย้ืมเงินจากสถาบนั
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การเงินจ านวน 3,900 ลา้นบาท โดยไทยแอรเ์อเชีย (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ซึง่ด  าเนินธุรกิจสายการบิน 
(operating company)) จะเป็นผูค้  า้ประกันหนีเ้งินกูด้งักล่าว โดยมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินกูจ้าก
เงินเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย
ในครัง้นี ้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกบัสญัญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืม 
(Indicative Terms and Conditions) เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามทาง
การคา้ปกติทั่ว ๆ ไป 

2. การเพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย 

ไทยแอรเ์อเชียจะเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของไทยแอร์
เอเชียตามสดัสว่น จ านวนรวม 20,115,789 หุน้ ในราคาหุน้ละ 193.88 บาท (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท) มลูคา่รวมทัง้สิน้ 3,900 ลา้นบาท  

 อนึ่ง ผูถื้อหุน้ทกุรายนอกจากบรษัิทฯ ไดแ้จง้ความประสงคแ์ก่ไทยแอรเ์อเชียว่าหากไทยแอรเ์อเชีย
จะเพิ่มทนุ จะไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ  

 บรษัิทฯ จะน าเงินกูท้ี่ไดร้บัจากสถาบนัการเงินตามขอ้ 1. ขา้งตน้มาใชเ้พื่อช าระเงินคา่หุน้เพิ่มทนุใน
ไทยแอรเ์อเชียในครัง้นี ้

 ภายหลงัการเพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ จะกลายเป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียในสดัส่วนรอ้ยละ 
69.2 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชียภายหลงัการเพิ่มทนุ 

 หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะไปซือ้หุน้สว่นท่ีเหลือรอ้ยละ 30.8 ในไทยแอรเ์อเชีย เพื่อเป็นเจา้ของหุน้ไทย
แอรเ์อเชียเกือบทัง้หมด  

 ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชียในราคาหุน้ละ 193.88 บาท แตกตา่งจากราคาซือ้
หุ้นไทยแอรเ์อเชียที่ 199 บาทต่อหุ้นที่บริษัทฯ จะซือ้จาก  North Haven Keystone Company 
Limited (“ผูข้าย”) โดยราคาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่ 199 บาทต่อหุน้เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่าง
บริษัทฯ และผู้ขาย เนื่องจากเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนของผู้ขาย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีความ
เหมาะสม เนื่องจากบรษัิทฯ ใชเ้งินทัง้หมด 7,800 ลา้นบาทในการเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอร์
เอเชีย อนึง่ ไทยแอรเ์อเชียจะมีผลการด าเนินงานท่ียงัขาดทนุ และมีสว่นของผูถื้อหุน้ติดลบ ซึง่ท าให้
ไมส่ามารถเปรียบเทียบราคาซือ้หุน้กบัสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียได ้นอกจากนี ้การเขา้ถือหุน้
รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชีย เป็นสว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งในครัง้นี ้ซึง่จะท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากนกัลงทนุท่ีจะลงทนุในหุน้สามญั และหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ นอกจากนี ้
บริษัทฯ เช่ือว่าไทยแอรเ์อเชีย ยงัคงมีศกัยภาพ และจะสามารถด าเนินธุรกิจจนสามารถมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีในอนาคตได ้

3. การช าระคืนหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีท้างการคา้ของไทยแอรเ์อเชีย 

ไทยแอรเ์อเชียจะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนจ านวน 3,900 ลา้นบาทไปช าระคืนหนีท้างการคา้
ตา่ง ๆ ใหก้บักลุม่ AirAsia Group Berhad (“AAGB”) 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ไทยแอรเ์อเชียมีหนีก้ารคา้คงคา้งกบักลุม่ AAGB ประมาณ 4,182 ลา้น
บาท 

 สาเหตุซึ่งตอ้งมีการลดภาระหนีส้ินของไทยแอรเ์อเชียที่มีต่อกลุ่ม AAGB ก็เพื่อลดจ านวนหนีส้ิน
จ านวนมากจากการด าเนินงานของไทยแอรเ์อเชียลง ซึ่งจะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ      
ผูถื้อหุน้ทัง้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียลดลง ตามที่ไดต้กลงกนัไวก้บัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 
ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ (ผู้จองซือ้หุ้นใหม่และผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) และ AirAsia Aviation 
Limited (“AAA”) (ช่ือเดิมช่ือวา่ “AirAsia Investment Limited”) 

4. การเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุน้ใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่า 

บรษัิทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียน และเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ดงัตอ่ไปนี ้
ในราคาหุน้ละ 1.75 บาท มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 8,800 ลา้นบาท 

4.1 AAA จ านวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นสดัสว่น
ไม่เกินรอ้ยละ 45.12 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั มลูค่า
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 7,800 ลา้นบาท 

การจัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้นดังกล่าวให้แก่ AAA จะท าให้ AAA มี
หนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)  

อย่างไรก็ดี AAA ประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหนา้ที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษัิทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สก. 29/2561 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดย
อาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ  

4.2 กลุ่มนกัลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาจ านวน 6 ราย จ านวนรวมไม่เกิน 571,428,572 หุน้ 
(มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นสดัสว่นไม่เกินรอ้ยละ 5.8 ของจ านวนหุน้ที่ออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ภายหลงัจากการเพิ่มทนุโดยการออกและจดัสรร
หุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,000 ลา้นบาท 

ราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตามขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 ขา้งตน้ที่ราคา 1.75 บาทนัน้
อา้งอิงจาก (ก) ราคาตลาดของหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 17 
เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) เท่ากับ 1.43 - 3.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเท่ากับ 2.38 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
สว่นลดจากราคาตลาดยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการ ประมาณรอ้ยละ 26.5 ประกอบกบั(ข) การ
เจรจากบับคุคลในวงจ ากดั นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัอื่น ๆ เพิ่มเติมในการก าหนดราคา
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เสนอขายหุน้ เช่น ความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งตอ้งจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรบัการ
ด าเนินงานในระยะเวลา 18 – 24 เดือนขา้งหนา้ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ิน
หมนุเวียน และสนิทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 21,680.05 ลา้นบาท และ 1,714.91 ลา้นบาท ตามล าดบั คิด
เป็นอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคล่อง และแผนการเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วน (RO) ซึ่งก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั เพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระเกินควรต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรน่า (Covid-19) ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดว้ยวิธีอื่น ๆ เช่น อตัราสว่นราคาต่อก าไร 
(P/E ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) หรือมูลค่าตามบญัชีนัน้ไม่สามารถ
ค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ และสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียมี
คา่เป็นลบ 

นอกจากนี ้ราคาเสนอขายหุ้นในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น ถือเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่า 
กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดย
คิดเป็นส่วนลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) 
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อนมุตัิใหม้ีการออกหุน้
ใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่าในครัง้นี ้อนึง่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการเทา่กบั 2.96 บาทตอ่หุน้ 

อนึ่ง ภายหลงัจากที่ AAA และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาจ านวน 6 รายไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุน
ของบรษัิทฯ แลว้ ทัง้ AAA และนกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย จะมีสทิธิไดร้บัจดัสรร
หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ตามขอ้ 6 ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย  

ทัง้บริษัทฯ AAA และนกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย ไดเ้ขา้ท าสรุปสาระส าคญัของ
บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of Terms) เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้ดงักลา่วแลว้  

AAA จะสง่ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 
6 และวาระท่ี 8 ซึง่จะมีการกลา่วตอ่ไป) 

5. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้ใหม่รองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งมีราคา
แปลงสภาพต ่ากวา่ราคาตลาด 

บรษัิทฯ จะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 2 ราย ซึง่ก็คือ North 
Haven Thai Private Equity, L.P. (“NHTPE”)  และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยมีอายุหุน้กู้
แปลงสภาพไมเ่กิน 2 ปี มลูคา่รวมของหุน้กูท้ัง้สิน้ประมาณ 2,200 ลา้นบาท โดยมีอตัราแปลงสภาพ 
คือหุน้กูแ้ปลงสภาพ 0.00175 หน่วยสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และราคาแปลงสภาพที่ 
1.75 บาทต่อหุน้ ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่จ ากัด
จ านวนครัง้ ซึ่งจะด าเนินการไดค้รัง้แรกภายหลงัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการ

เอกสารแนบ 1



8 

จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) อย่างไรก็ดี หากไม่มีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ี
การแปลงสภาพ  

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และออกหุ้นใหม่จ านวนสูงสุดไม่เกิน 
1,257,142,857 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพขา้งตน้  

ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ 1.75 บาทต่อหุน้นัน้ ถือเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า 
กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดย
คิดเป็นส่วนลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) 
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อนมุตัิให้มีการออกหุน้
ใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาต ่าในครัง้นี เ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อนึง่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการเทา่กบั 
2.96 บาทตอ่หุน้ 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพจะไมส่ามารถจองซือ้หุน้ของบรษัิทฯ ซึง่เสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO)  

ทัง้บริษัทฯ และผูจ้องซือ้หุน้กู้แปลงสภาพทัง้สองรายไดเ้ขา้ท าสรุปสาระส าคญัของบันทึกความ
เขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of Terms) เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วแลว้ 

ภายใตส้รุปสาระส าคญัของบนัทึกความเขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of Terms) ผูจ้อง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2 ราย มีสทิธิรว่มกนัสง่ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 1 ทา่น  

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้ใหมร่องรบัการแปลงสภาพของหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งมีราคาแปลงสภาพต ่ากว่าราคาตลาด ปรากฏตามวาระที่ 3 วาระที่ 5 ซึ่งจะได้
กลา่วตอ่ไป  

6. การเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ในราคาหุน้ละ 
1.75 บาทตอ่หุน้    

เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นกู้แปลงสภาพ  (และหุน้รองรบั) ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัตามขัน้ตอนตามขอ้ 4 และขอ้ 5 ขา้งตน้เสรจ็สิน้ บรษัิทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียน และเสนอ
ขายหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) และจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใน
ราคาหุน้ละ 1.75 บาท  

ทัง้นี ้AAA และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาจ านวน 6 ราย มีสิทธิไดร้บัจัดสรรหุน้เพิ่มทุนตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (RO) และเกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) เช่นกนั  
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อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้เดิม AAA และนกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย ไมม่ีขอ้ผกูพนัใด ๆ 
ที่จะตอ้งจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription)  

บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (RO) จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,000 ลา้นบาท  

 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (RO) ปรากฏตามวาระท่ี 5.2 ซึง่จะไดก้ลา่วตอ่ไป  

7. การซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลอืทัง้หมดรอ้ยละ 30.8 

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุน และจากการออกหุน้กู้แปลงสภาพตามขอ้ 4 - 6 ขา้งต้น 
มลูคา่รวมทัง้สิน้คาดวา่ไม่เกิน 14,000 ลา้นบาท บรษัิทฯ จะน าเงินดงักลา่วมาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชีย
ที่เหลือทั้งหมดรอ้ยละ 30.8 จาก North Haven Keystone Company Limited (“ผูข้าย”) เพื่อให้
บรษัิทฯ ถือหุน้เกือบรอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชีย  

อนึ่ง บริษัทฯ และผูข้ายไดเ้ขา้ลงนามในบันทึกความเขา้ใจเบือ้งต้น (Preliminary Summary of 
Terms) เก่ียวกับการซือ้ขายหุน้ส่วนที่เหลือวนัที่  19 ตุลาคม 2564 และในวนัที่จัดเตรียมหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้และวนัประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้AAA ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียอยูร่อ้ยละ 
45 แต่ AAA ไดแ้จ้งใหบ้ริษัทฯ ทราบว่า AAA มีความประสงคจ์ะจ าหน่ายหุน้ของไทยแอรเ์อเชีย 
รอ้ยละ 30.8 (สดัส่วนที่ลดลงจากการเพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชีย) ภายหลงัจากที่ไทยแอรเ์อเชียได้
เพิ่มทุนตามขัน้ตอนที่ 2 ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย
ขา้งต้นเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อน าเงินที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหุ้นไทยแอรเ์อเชียรอ้ยละ 30.8 
ดงักลา่วไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ้ 4 
ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียขา้งตน้ ดงันัน้ หากบริษัทฯ 
ประสงคจ์ะซือ้หุน้สว่นที่เหลือรอ้ยละ 30.8 เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหุน้เกือบทัง้สิน้ในไทยแอรเ์อเชีย บรษัิทฯ
จะตอ้งซือ้หุน้สว่นท่ีเหลอืรอ้ยละ 30.8 ดงักลา่วจากผูข้าย 

ดว้ยเหตดุงักลา่ว บรษัิทฯ จึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ (Preliminary Summary of 
Terms) เก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้สว่นท่ีเหลอืกบัผูข้าย เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 และผูข้ายจะเขา้มา
เป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชีย 

นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยหรืออ้างถึงในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือขอ้ตกลงอื่น ๆ กับ AAA และผูข้าย การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ดว้ยกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย เนื่องจากแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียนั้นไดผ้่านการเจรจาและการหารือกับผู้ที่
เก่ียวขอ้ง (รวมถึง AAA และผูข้าย) มาจนเป็นที่ยตุิแลว้ และราคาซือ้หุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย 
(ทัง้หุน้เดิมและหุน้ใหม)่ 7,800 ลา้นบาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามเหตผุลที่ระบขุา้งตน้ (ขอ้ 2 ของ
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียขา้งตน้) และการด าเนินการตาม
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียจะเป็นแนวทางที่จะช่วย เหลือ
สภาพคลอ่ง ซึง่เป็นความจ าเป็นเรง่ดว่นของบรษัิทฯ ได ้ 
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อนึ่ง โครงสรา้งของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ในปัจจุบนั และภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย (รวมถึงกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้ปลงสภาพ
ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพครบถว้น) เสรจ็สิน้ จะเป็นดงันี ้ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ปัจจบุนั  

 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 

 
หมายเหต:ุ  โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ ดงักลา่วจดัเตรียมบนสมมติฐานท่ีว่านกัลงทนุและผูถื้อหุน้เดิมของ

ไทยแอรเ์อเชียจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน และผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ทัง้จ านวน และหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดถกูแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุ และนักลงทนุบางราย
อาจไมไ่ดถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยตรง แตล่งทนุในไทยเอ็นวีดีอารท์ี่มีหุน้ของบรษัิทฯ รองรบั  
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บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจเบือ้งตน้กบันกัลงทนุ AAA และผูข้ายเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้เพิ่ม
ทนุ การจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และการซือ้ขายหุน้ไทยแอรเ์อเชีย เมื่อวนัที่ 19 ตลุาคม 2564 

ภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส  าคญัของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย ไดแ้ก่ 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในครัง้นีม้ีมติอนมุตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย 

 บรษัิทฯ ไดร้บัสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอร์
เอเชีย ซึง่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาสนิเช่ือตามที่บรษัิทฯ เห็นสมควร 

 บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่ เก่ียวข้องและจ าเป็น จากหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง โดยมีเง่ือนไขในการผ่อนผนัท่ีบริษัทฯ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งยอมรบัได ้
(เช่น การไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั การไดร้บั
การผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรบักรณี Whitewash การได้รบัอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใหจ้ดทะเบียนขอ้บงัคบั (ฉบบัแกไ้ข) ของบรษัิทฯ เป็นตน้)  

 เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาต่าง ๆ (Definitive Agreements) (ไดแ้ก่ สญัญาจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุน สญัญาจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และสญัญาซือ้ขายหุน้ไทยแอรเ์อเชีย ระหว่างบริษัทฯ 
และผูข้าย เป็นตน้) นัน้ส  าเรจ็เสรจ็สิน้ (หรอืไดร้บัการผอ่นผนัแลว้แตก่รณี)  

 ไม่มีเหตกุารณใ์ด ๆ เกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัยะส าคญัต่อบริษัทฯ  หรือต่อการ
ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 

บรษัิทฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ขา้งตน้ส าเรจ็เสร็จสิน้ภายในปี 2564
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ
บรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ดว้ยเหตผุลดงันี ้

1. บรษัิทฯ ไดร้บัเงินทนุเพียงพอเพื่อน าไปเพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชียน าเงินไปช าระ
ภาระหนีส้ินคงคา้งจ านวน 3,900 ลา้นบาทท่ีไทยแอรเ์อเชียได ้เพื่อลดความกดดนัจากภาระหนีส้ิน 
และลดความเสีย่งจากการเขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟกิูจการเหมือนเช่นสายการบินอื่น ๆ 

2. บริษัทฯ จะไดร้บัเงินทุนเพียงพอเพื่อน าไปซือ้หุน้เพิ่มทุนของไทยแอรเ์อเชียส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 
30.8 (ภายหลงัการเพิ่มทุนของไทยแอรเ์อเชีย) ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดม้าซึ่งหุน้ของไทยแอรเ์อเชีย
เกือบทั้งสิน้ และสามารถเป็นเจ้าของและมีอ านาจควบคุมไทยแอรเ์อเชียแต่เพียงผู้เดี ยว และ
โครงสรา้งการถือหุน้ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นที่น่าสนใจต่อผูล้งทุนและสถาบนัการเงินในการ
สนบัสนนุแหลง่เงินทนุในระยะยาว 

3. ราคาซือ้หุน้เพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย (193.88 บาทต่อหุน้) และราคาซือ้หุน้ของไทยแอรเ์อเชีย (199 
บาทตอ่หุน้) มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเพิ่มทนุที่ 193.88 บาทตอ่หุน้เป็นราคาส าหรบัการเพิ่ม
ทนุในไทยแอรเ์อเชีย สว่นราคาซือ้หุน้ที่ 199 บาทต่อหุน้เป็นราคาที่บรษัิทฯ สามารถเจรจาตกลงกนั
ไดก้บัผูข้าย โดยบรษัิทฯ ใชเ้งินทัง้หมด 7,800 ลา้นบาทในการถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชีย 
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ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ราคา 7,800 ลา้นบาทในการถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชียนัน้
มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียในการถือหุน้รอ้ยละ 100 ที่ราคา 7,800 ลา้น
บาท เทียบเท่ากบัราคาหุน้ของบริษัทฯ ที่ 1.75 บาทต่อหุน้ (ซึง่ค  านวณไดจ้ากอา้งอิงมูลค่าการเพิ่มทุน
ของ AAA ใน AAV ในขั้นตอนการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) = (7,800 ลา้นบาท / 45.12%) / 9,878.57 ลา้นหุน้ = 1.75 บาทต่อหุน้) ซึ่งเป็นการได้
หุน้ในสดัส่วนท่ีมากในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั
ในช่วง 360 วนัท าการ (ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) เท่ากับ 2.38 
บาทต่อหุน้ ประมาณรอ้ยละ 26.5 (เปรียบเทียบราคาซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียกบัราคาหุน้ของบริษัทฯ 
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็น Holding Company ซึ่งถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียซึ่งเป็น 
Operating Company เพียงบริษัทเดียว) นอกจากนี ้การเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในไทยแอรเ์อเชียนัน้ 
เป็นเง่ือนไขของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียซึ่งไดต้กลงไวก้ับ
นกัลงทนุในวงจ ากดัซึ่งจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากบรษัิทฯ ปฏิเสธเง่ือนไขการเขา้
ถือหุน้ในไทยแอรเ์อเชียเกือบทัง้สิน้ (ไม่ว่าดว้ยเหตผุลราคาขายต่อหุน้ หรือเหตุอื่นใด) นกัลงทนุใน
วงจ ากดัซึง่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพ ก็จะไมย่ินดีใสเ่งินเพิ่มทนุในบรษัิทฯ และบรษัิทฯ 
ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาสภาพคล่อง และอาจไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได ้อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือว่าการเห็นชอบดว้ยกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียจะเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เนื่องจากไทยแอรเ์อเชีย ยงัคงมีศักยภาพ และจะ
สามารถด าเนินธุรกิจจนสามารถมีผลการด าเนินงานที่ดีในอนาคตได ้

4. แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียนัน้ ช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินทุน
เพื่อด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียตามจ านวนที่
ตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึน้จากสภาพ
เศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจุบนั และท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทนุเหลืออีกจ านวน 6,200 ลา้นบาท 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงัจากการหักค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง) เพื่อน าไปเพิ่มทุนแก่ไทยแอร์
เอเชีย และ/หรือใหกู้้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชียน าไปช าระหุน้กู้ระยะยาวที่จะถึง
ก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2566 โดยจะช าระ
ยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุน้กูชุ้ดนัน้ และ/หรือ
น าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการ
การบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าน า้มันเชือ้เพลิง ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลานจอดเครื่องบิน 
และค่าตอบแทนพนักงาน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเพียงพอส าหรบัการ
ด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

5. การเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้กับผูข้ายไม่ถือเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจาก ผูข้าย
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เนื่องจากผูข้าย
มิไดม้ีฐานะเป็นบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
มิไดเ้ป็นนิติบุคคลที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมเป็นบุคคลที่ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ  
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาโครงสรา้งการลงทนุของผูข้ายแลว้ ไม่พบว่าผูถื้อหุน้
รายใหญ่หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ขายเป็น AAA หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับ AAA นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้รบัการยืนยันจากทั้ง AAA และผูข้ายดว้ยว่า AAA และบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ AAA 
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือผูร้บัผลประโยชน ์(beneficial owner) ของผูข้าย และ ผูข้ายไม่ใช่ตวัแทนของ 
AAA ในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชีย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดส้อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมจากทัง้ผูข้าย และ AAA และไดพ้ิจารณา
พฤติการณท์ี่เก่ียวขอ้งโดยรอบคอบแลว้เห็นวา่การเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้กบัผูข้ายนัน้ไม่เป็นการ
เขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยเห็นวา่ NHTPE (ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มทัง้หมดของ North Haven 
Keystone Company Limited) นัน้ไดเ้ขา้มาลงทนุซือ้หุน้ของบริษัทฯ เนื่องจาก NHTPE เป็นกองทนุ
ระดับโลกที่บริหารงานโดย Morgan Stanley Private Equity Asia ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้
เลง็เห็นถึงโอกาสทางการลงทนุและผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจการลงทนุ 
และไดด้  าเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ ซึง่รวมถึง เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน และ
ภาษีอากรของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียอยา่งละเอียดก่อนเขา้ลงทนุตามขัน้ตอนการเขา้ลงทนุโดย
ทั่ว ๆ ไป และในขัน้ตอนการเจรจาบันทึกขอ้ตกลงและสญัญาการซือ้ขายหุน้ระหว่างบริษัทฯ กับ
ผูข้าย รวมทัง้การเจรจาบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษัิทฯ ผูข้าย และคู่สญัญา
ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งตา่งไดว้า่จา้งที่ปรกึษากฎหมายของตนเป็นเขา้เจรจาบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญา 
เพื่อมิใหม้ีการไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบซึง่กนัและกนั และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ของบนัทกึขอ้ตกลงและสญัญา
ต่างก็เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป และขอ้สญัญาปกติที่พึงเห็นไดจ้ากสญัญาซือ้ขายหุน้ซึ่ง
ท าขึน้ระหวา่งคูส่ญัญาซึง่มีความอิสระจากกนั ดว้ยเหตตุา่ง ๆ  ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิท
จึงเห็นวา่การเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้กบัผูข้ายนัน้ไมเ่ป็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั เนื่องจาก
การเขา้ท ารายการของผูข้ายนัน้เป็นการเขา้ท ารายการในนามของตนเองโดยมิไดเ้ป็นตวัแทนของ
บคุคลใด 

6. ธุรกรรมซือ้ขายหุน้ระหว่างผูข้าย และบริษัทฯ นัน้ มีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ และราคาซือ้ขายเป็น
ราคาที่สมเหตสุมผลตามเหตผุลที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ 

7. คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึ งความเสี่ยงที่ส  าคัญที่อาจจะเกิดขึน้
ภายหลงัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 
โดยสรุปไดด้งันี ้

(ก) ความเสีย่งเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ในการประกอบธุรกิจสายการบินของไทยแอรเ์อเชียนัน้ ไทยแอรเ์อเชียจะตอ้งมีใบอนุญาต
การบินตาม พรบ. การเดินอากาศ  

พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดใหไ้ทยแอรเ์อเชียจะตอ้งมีบุคคลที่มิไดเ้ป็น Eligible Persons 
(ตามค านิยามที่ปรากฏตาม พรบ. การเดินอากาศ และประกาศที่เก่ียวขอ้ง) และบุคคลที่
มิไดม้ีสญัชาติไทยถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มในไทยแอรเ์อเชียไม่เกินรอ้ยละ 49 ของหุน้
ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย 
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บริษัทฯ ไดร้ะบใุนขอ้บงัคบัของบริษัทฯ วา่บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัจดทะเบียน
การโอนหุน้ใด ๆ หรือการรบัจดทะเบียนบุคคลใดเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หากการรบัจด
ทะเบียนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เสียสิทธิตาม พรบ. การเดินอากาศ 
กลา่วคือ หากจะท าใหบ้คุคลที่มิไดเ้ป็น Eligible Persons ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มในไทย
แอรเ์อเชียเกินรอ้ยละ 49 ของหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย1 

ดงันัน้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ทกุ ๆ ครัง้ที่บริษัทฯ ปิดสมดุทะเบียน บรษัิทฯ จะไม่มีผูถื้อหุน้ซึง่ไมเ่ป็น 
Eligible Persons เกินกวา่รอ้ยละ 49 ก่อนบรษัิทฯ จะปิดสมดุทะเบียน บริษัทฯ จะแนะน าใน
ทกุ ๆ ช่องทางใหผู้ล้งทนุจ าหน่ายจ่ายโอนหุน้ของบริษัทฯ ออกไป เพื่อมิใหผู้ล้งทุนตอ้งเสีย
สทิธิใด ๆ หรอืแนะน าใหผู้ล้งทนุลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิที่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย 
(NVDR) แทนหุน้ของบรษัิทฯ  

อยา่งไรก็ดี แมว้า่บรษัิทฯ จะไดด้  าเนินการตามมาตรการตา่ง ๆ อยา่งเต็มที่แลว้ เพื่อใหบ้รษัิทฯ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เกินกว่าสดัสว่นท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ และ พรบ. การเดินอากาศ บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียก็ยงัคงตอ้งเผชิญกับความ
เสีย่งหากบริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เกินกวา่สดัสว่นท่ีระบไุว ้ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

ในกรณีนี ้ไทยแอรเ์อเชียไดห้ารือกบัหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นการบินพลเรือน (ส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท) แลว้ ซึ่งจากการหารือ หน่วยงานก ากับไม่ได้
ขดัขอ้งกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย และแนวทาง
การด าเนินการตามที่บรษัิทฯ จะด าเนินการตามที่ไดชี้แ้จงขา้งตน้  

(ข) ความเสี่ยงเก่ียวกับการไม่ไดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และการลงทุนในใบ
แสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (NVDRs) 

เนื่องจาก พรบ. การเดินอากาศ ก าหนดใหไ้ทยแอรเ์อเชียจะตอ้งมีบคุคลที่มิไดเ้ป็น Eligible 
Persons และบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มในไทยแอรเ์อเชียไม่
เกินรอ้ยละ 49 ของหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย ท าให้บริษัทฯ ตอ้งระบใุนขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัจดทะเบียนการโอนหุน้ใด ๆ หรือการรบัจดทะเบียน
บคุคลใดเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ หากการรบัจดทะเบียนดงักลา่วจะท าใหบ้รษัิทฯ หรอืกลุม่
บริษัทฯ เสียสิทธิตาม พรบ. การเดินอากาศ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อาจถกูปฏิเสธการ
รบัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หากผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ดงักลา่วไดหุ้น้ของบรษัิทฯ 
มาหรอืไดหุ้น้เพิ่มเติมมาในภายหลงัและไมไ่ดเ้ขา้หลกัเกณฑต์ามที่บรษัิทฯ ไดชี้แ้จงไว ้และ
จะตอ้งเสียสิทธิที่พึงมี เช่น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อออกเสียงลงคะแนน สิทธิใน
การไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัสิทธิประโยชนใ์ด ๆ จากบริษัท เช่น หุน้เพิ่มทุน หรือ
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ เป็นตน้  

                                                           
1  ทั้งน้ี บุคคลท่ีไม่ไดมี้สญัชาติไทยไม่ถือเป็น Eligible Persons 
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(ค) ความเสี่ยงกรณี พรบ. การเดินอากาศ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มีขอ้จ ากดัการถือหุน้ของ
คนต่างดา้ว และบคุคลที่มิไดม้ีคุณสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ซึ่งอาจมีผลต่อสภาพ
คลอ่งและราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ 

สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากขอ้จ ากัด
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว และบุคคลที่มิได้มี
คณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการถือหุน้ของบคุคลที่ไม่ไดม้ี
สญัชาติไทย และบุคคลที่มิไดม้ีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ เพิ่มขึน้ถึงเพดานที่
ก าหนดไว ้ ผูถื้อหุน้ที่มีสญัชาติไทยอาจไม่สามารถโอนหุน้ของตนใหบุ้คคลอื่นซึ่งมิไดม้ี
สญัชาติไทย หรอืบคุคลที่มิไดม้ีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ได ้นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้
ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มิได้มีคุณสมบัติตาม พรบ. การเดินอากาศ อาจไม่
สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าหุ้นสามัญนั้นจะตกอยู่ในขอ้จ ากัดจากสดัส่วนการถือหุ้น
หรอืไม ่และหุน้ดงักลา่วจะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซ้ือ้ไดห้รอืไม ่หรอืนายทะเบียน
หลกัทรพัยจ์ะปฏิเสธการจดแจง้การโอนหุน้สามญันัน้หรอืไมเ่ช่นกนั 

(ง) ความเสีย่งดา้นบรหิารจดัการของผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ภายหลงัจากแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียส าเรจ็ บรษัิทฯ 
จะมีผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ AAA ซึง่จะถือหุน้รอ้ยละ 45.12 ในบรษัิทฯ และอาจถือหุน้จ านวน
สงูสดุรอ้ยละ 47.16 ในบริษัทฯ ท าให ้AAA อาจมีอ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการ
กลุม่บริษัทฯ รวมถึงอาจควบคมุเสียงของที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นสว่นใหญ่ (หากผูถื้อหุน้
รายยอ่ยไมไ่ดม้าประชมุกนัโดยครบถว้น ไมว่า่โดยตวัแทนหรอืโดยการมอบฉนัทะ) ไมว่า่จะ
เป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรือ่งที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่จากผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายย่อย
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่
เสนอได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสรา้งการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถ และไดม้ีการก าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ การมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และมีการ
ก าหนดมาตรการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ และผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมถึงบคุคล
ที่มีความขดัแยง้ โดยบคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสิทธิในการออกเสยีงในการอนมุตัิรายการนัน้ ๆ 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้โครงสรา้ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยกรรมการ
อิสระสามท่านยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ แต่งตัง้กรรม
อิสระดงักล่าว เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสินใจ และพิจารณารายการต่างๆ 
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย และผูม้ีสว่น
ไดเ้สียอื่น ๆ ว่าโครงสรา้งการบริหารจดัการของกลุม่บริษัทฯ มีการถ่วงดลุอ านาจ โปรง่ใส 
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการหรือเขา้ท ารายการใดๆ เป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิทฯ 
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นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียเกิด
ความคลอ่งตวั และเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย เห็นควรมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการแต่งตัง้ที่
ปรกึษาตา่ง ๆ การเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน การเขา้ท า ลงนาม เจรจา เอกสารสญัญาตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบันกัลงทนุ และบคุคลตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย การติดต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง และการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตา่ง ๆ จากที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมในครัง้นี ้หากไดร้บัขอ้คิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวขอ้ง หรือเป็นรายละเอียดซึ่งไม่ไดเ้ป็นสาระส าคญั และประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ เห็นว่าการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ดงักลา่วจะเป็น
ประโยชนก์บับริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ทัง้นี ้เพื่อใหแ้ผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย บรรลผุลส าเรจ็ 

 มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณโสมาวดี หิมะทองค า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  บริษัทฯ เหลือเงินเพียง 6,200 ลา้นบาท มีภาระช าระหุน้กู้ 2,800 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2565 
จะมีเงินเหลือเพียง 3,400 ลา้นบาท จะเพียงพอหรือไม ่และกรณีถา้เงินไม่เพียงพอ บรษัิทมีแผนด าเนินการ
อยา่งไรหลงัจากนัน้ และจะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งไร 

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

  จ านวนภาระหนีหุ้น้กูท้ี่จะถึงก าหนดช าระในปี 2565 ประมาณ 2,800 ลา้นบาท บรษัิทมีแผนที่จะพดูคยุ
กบัผูถื้อหุน้เดิมอีกครัง้หนึ่งว่าจะมีการต่ออายสุญัญาหุน้กูอ้อกไปไดห้รือไม่อย่างไร อย่างที่ท่านผูถื้อหุน้ได้
สอบถามมาเป็นขอ้สงัเกตที่นา่สนใจ เนื่องจากบรษัิทมีเงินเหลอืเพียง 6,200 ลา้นบาท แตต่อ้งจ่ายช าระหุน้กู้
ถึงจ านวน 2,800 ลา้นบาท จะเยอะเกินไปหรอืไม ่บรษัิทคงจะหาทางยืดอายหุุน้กูต้วันีอ้อกไปครบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ตามที่
เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่
มีสว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,082,959,891 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3860 

ไมเ่ห็นดว้ย 19,045,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6139 

งดออกเสยีง 800 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่าให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คุณไพรชัล ์พรพัฒนนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน  ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ดงันี ้

(ก) ความเป็นมา  

ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียในวาระที่ 2 ขา้งตน้ บรษัิทฯ 
จะมีการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดใหแ้ก่ NHTPE  และธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)   

ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้สองรายไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย และ
ไมเ่ป็นบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) ("พรบ. หลกัทรพัยฯ์”) และไม่เป็นบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (concert party) กับ AAA และนกัลงทุน
รายใหญ่รายอื่น ซึง่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพ และไมม่ีการถือหุน้ในบรษัิทฯ ในปัจจบุนั  

(ข) ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สิน้ไม่เกิน 
2,200 ลา้นบาท โดยมีอตัราแปลงสภาพ คือ หุน้กูแ้ปลงสภาพ 0.00175 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
และราคาแปลงสภาพเทา่กบั 1.75 บาทตอ่หุน้  

(ค) ที่มาของการก าหนดราคาหรอือตัราแปลงสภาพ และระยะเวลาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพคือราคา 1.75 บาทต่อหุน้ เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
(กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยคิดเป็น
สว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 
15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กนัยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ทัง้นี ้
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ เทา่กบั 2.96 บาท ) 

ราคาแปลงสภาพดังกล่าวก าหนดใหเ้ป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (PP) และราคาเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่ละราย
ถืออยู ่(RO)  

ส าหรบัระยะเวลาแปลงสภาพ 2 ปี พิจารณาจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย
ในอนาคต โดยบริษัทฯ เช่ือว่าภายใน 2 ปี การด าเนินธุรกิจของไทยแอรเ์อเชียควรจะกลับมามีผล
ประกอบการ และฐานะการเงินท่ีดี จึงก าหนดระยะเวลาแปลงสภาพที่ 2 ปี รวมถึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพสามารถใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยหากไม่มีการใชส้ิทธิแปลง
สภาพภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ีการแปลงสภาพ 
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ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหม่ราคาเสนอขายหุน้ใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(PP) และราคาเสนอขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู ่
(RO) ระบุอยู่ในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ซึ่งจะไดก้ล่าวต่อไป และในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

(ง) วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า และแผนการใชเ้งิน  

- วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 

 การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งของบริษัทฯ ในครัง้นี ้
โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั ๆ คือการระดมทุนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย และการเพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ในไทยแอรเ์อเชียเป็นรอ้ยละ 100 นอกจากนี ้การระดมทนุโดยการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ นอกจากจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินทนุเขา้มาแลว้ ยงัท าใหบ้รษัิทฯ สามารถด ารงสดัส่วน
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
รวมถึงกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง (“พรบ. การเดินอากาศ”) ไดอ้ีกดว้ย 

- แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 บริษัทฯ มีแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) รวมจ านวน 11,000 ลา้นบาท ดงันี ้

1) ช าระเงินค่าซื ้อหุ้นส่วนที่ เหลือในไทยแอร์เอเชียรอ้ยละ 30.8 จ านวน  3,900  
ลา้นบาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทยนแอรเ์อเชียเป็นรอ้ยละ 100 ตาม
วตัถปุระสงคข์องการปรบัโครงสรา้งในครัง้นี ้ 

2) เพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรอื ใหกู้ย้ืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย โดยใชเ้งินสว่นท่ีเหลือ
จากการปรบัโครงสรา้งอีกประมาณ 6,200 ลา้นบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภาย
หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง) เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชีย
น าไปช าระหุน้กู้ระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2565 และเดือนมิถนุายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้น
บาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตราปกติของหุน้กู้ชุดนัน้ และ/หรือ เพื่อน าไปใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ปฏิบัติการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าใช้บริการใน
สนามบินและลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทฯ 
คาดวา่เงินจ านวนดงักลา่วจะเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 
เดือนขา้งหนา้ 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินขา้งตน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนั และเป็น
คาดการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยจ์ านวน
ดงักลา่ว ตามแผนงานปัจจุบนัของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ้่าย
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
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อาจแตกต่างไป ขึน้อยู่กบัการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว 
ที่อาจมีความผันผวนจากโรคระบาด หรือ ค่าน า้มันเชือ้เพลิง เป็นต้น ดังนั้น 
แผนการใชเ้งินท่ีเกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากแผนการท่ีระบไุวข้า้งตน้ อยา่งไรก็
ดี บรษัิทฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจดัสรรเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุ
จ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

(จ) ระยะเวลาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด อย่างไรก็ดี หากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ีการแปลงสภาพ  

(ฉ) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (dilution effect) หากมีการใชส้ทิธิแปลงสภาพครบถว้นตามหุน้
กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (dilution effect) หากมีการใชส้ทิธิแปลงสภาพครบถว้นตามหุน้
กูแ้ปลงสภาพ (ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) และผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก าไรหรือ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control dilution)) ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบของ
หนงัสอืเชิญประชมุ 

(ช) วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บริษัทฯ ด าเนินการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการจัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจ ากัดโดย
เฉพาะเจาะจง (PP) ไมเ่กิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ กลา่วคือ ใหแ้ก่ 

(ก) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ  

(ข) NHTPE   

ทัง้นี ้หากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้ที่ใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงในวาระนี ้
จะไม่มีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลือใหแ้ก่บคุคลอื่น และหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลือ
จะถกูตดัทิง้ 

(ซ) ขอ้จ ากดัการโอนหุน้ท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

NHTPE ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลอาจถูกหา้มมิใหน้ าหุน้ที่ไดร้บัจากการแปลงสภาพออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
นบัจากวนัท่ีไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพ NHTPE สามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขาย โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายใตป้ระกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะไม่ถูกหา้มมิใหน้ าหุน้ที่ไดร้บัจากการแปลงสภาพออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนื่องจากเป็นสถาบนัการเงิน และเขา้ข่าย
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เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2558 
ประกอบกบัขอ้ 2(4)(ค) และ (ฐ) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ.  
17/2551 เรือ่ง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั ดว้ยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เหตผุลและความจ าเป็นของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า  

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ
บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย  ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้
บริษัทฯ ไดร้บัเงินทุนเพื่อด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชียตามจ านวนท่ีตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทนุที่อาจ
เกิดขึน้จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจุบนั  รายละเอียดประโยชนข์องแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ปรากฏในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

(ข) ความเหมาะสม เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใหแ้ก่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าของประเทศไทย และ NHTPE ซึ่ง
เป็นกองทนุสว่นบุคคลที่มุ่งเนน้การลงทนุในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยบริหารจดัการ
เงินทนุจากผูล้งทนุต่าง ๆ ทั่วโลก และอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ Morgan Stanley Private 
Equity Asia โดย Morgan Stanley Private Equity Asia เป็นบรษัิทยอ่ยของ Morgan Stanley ซึง่
เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์นิวยอรก์ (NYSE) โดยมีมูลค่า
ทรพัยส์ินลงทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหาร (AUM) ณ เดือนมิถุนายน 2564 ประมาณ 1.5 ลา้นลา้น
ดอลลารส์หรฐั โดยผูล้งทนุทัง้ 2 ราย เป็นผูล้งทนุท่ีมีศกัยภาพในดา้นเงินทนุ และสามารถลงทนุใน
บริษัทฯ ไดจ้ริง รวมถึงเป็นผูล้งทนุที่เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียที่
จะฟ้ืนตวัภายหลงัจากการคลีค่ลายของสถานการณ ์COVID-19 ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ ใน
การไดร้บัสนบัสนนุดา้นเงินทนุเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และสรา้งความเช่ือมั่นให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯ รวมถึงเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องบรษัิทฯ  

(ค) ความคุม้ค่าของประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้บัเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพและราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพกบัราคาตลาดฯ ท่ีบรษัิทฯ ตอ้งสญูเสยีไป  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) อย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีความ
แน่นอนว่าสถานการณ์จะกลบัไปสู่ปกติไดเ้มื่อใด ท าใหธุ้รกิจของบริษัทฯ นัน้มีความไม่แน่นอน 
การจะหาเจา้หนี ้และนกัลงทุน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและรว่มลงทุนในบริษัทฯ ใน
สถานการณท์ี่มีความไมแ่นน่อนขณะนี ้จึงเป็นเรื่องที่ไมง่่ายนกั  
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การท่ีสถาบนัการเงินยินดีปลอ่ยสนิเช่ือใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย และการไดน้ักลงทุน เช่น AAA และผูล้งทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา  6 ราย 
รวมทัง้นกัลงทุนซึ่งลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ เขา้มาช่วยเหลือทางดา้นสภาพคล่อง
ใหแ้ก่บริษัทฯ ในสภาวการณเ์ช่นนี ้และเขา้มารว่มลงทนุในบรษัิทฯ จะช่วยเสริมสรา้งความมั่นใจ
ในการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก และนกัลงทุนเหลา่นีต้่างถือเป็นนกัลงทนุที่มีความ รู ้
ความเช่ียวชาญ เป็นนกัลงทนุที่มีคณุภาพ รวมถึงผูม้ีประสบการณใ์นธุรกิจการบิน เช่น AAA นกั
ลงทุนเหล่านี ้จะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้จะช่วยเสริมสรา้ง
ความมั่นใจในการลงทนุในธุรกิจของบรษัิทฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุรายอื่น ๆ 

อนึง่ ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วในราคาที่ 1.75 บาทต่อหุน้นัน้ แมว้า่ราคาเสนอขาย
จะเป็นราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาด ซึง่เป็นราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 
2564 ถึงวนัที่ 18 ตลุาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้เพิ่มทุนรองรบัโดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจนในครัง้นี  ้แต่บริษัทฯ เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่
เหมาะสมของบริษัทฯ แลว้ การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ย
ราคาดงักลา่ว มีความคุม้คา่และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมทัง้สิน้ประมาณ 14,000 ลา้นบาท 
รวมถึงภายหลงัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ จะท าใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียซึ่ง
เป็นบรษัิทท่ีมีการด าเนินธุรกิจ (Operating company) เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 55 เป็นรอ้ยละ 100  

นอกจากนี ้การเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะส่งผลใหห้นีส้ินของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 
ลา้นบาท จากการที่ไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืนหนีท้างการคา้ต่าง ๆ ใหก้บักลุม่บริษัทของ AAGB 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่ม
มากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง 

(ง) ผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เกิดจากการออกหุน้ใหม่จากการใชส้ิทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินวา่ดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(share-based payments) 

การออกหุน้ใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดเป็น
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์(share-based payment)  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุน้ของบริษัทฯ แลว้เห็นว่าราคาเสนอขายหุน้ที่ 
1.75 บาทต่อหุน้ สอดคลอ้งกับมูลค่ายุติธรรมต่อหุน้ของบริษัทฯ เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ที่ 
1.75 บาทตอ่หุน้เป็นราคาที่ก าหนดใหใ้ชใ้นการท าธุรกรรมปรบัโครงสรา้งทัง้หมด ทัง้ในการขายหุน้
เพิ่มทุนและหุน้เพิ่มทุนรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และการขายหุน้เพิ่มทุน
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ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น ซึ่งบริษัทฯ ไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ แลว้โดยผูส้อบบญัชี
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ ไม่ตอ้งบันทึกค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์ 

(จ) แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีได้
จากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้ความเพียงพอของเงินทุนในกรณีที่เงินที่ไดจ้ากการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตาม
แผนการใชเ้งินดงักลา่ว 

บรษัิทฯ จะน าเงินที่จะไดร้บัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ไปใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. (เมื่อรวมกับเงินที่เหลือจากแผนการใช้เงินของการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั) ใชซ้ือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลอืทัง้หมดอีกรอ้ยละ 30.8 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ
ไทยแอรเ์อเชีย จ านวนประมาณ 3,900 ลา้นบาท ซึ่งการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลือถือเป็น
สว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดยบรษัิทฯ 
คาดวา่จะด าเนินการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วภายในไตรมาส 1 ปี 2565 

2. ใชเ้พื่อเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือใหกู้้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชีย
น าไปช าระหุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และ
เดือนมิถุนายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินต้นจ านวนทั้งสิน้ 2,800 ลา้นบาท พรอ้มทั้ง
ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุน้กูช้ดุนัน้ และ/หรอืน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่า
น า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน 
เป็นตน้ ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่เงินจ านวนดงักลา่วจะเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา 
18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

แผนการใชเ้งินขา้งตน้ของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนั และเป็นคาดการณ์ที่ดี
ที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลกัทรพัย์จ านวนดังกล่าว ตามแผนงาน
ปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ทัง้นี ้แผนงานของ
บริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ อาจแตกต่างไป ซึ่งขึน้อยู่กบัการฟ้ืนตวัของ
อตุสาหกรรมการบิน และการทอ่งเที่ยว ท่ีอาจมีความผนัผวนจากโรคระบาด หรอื คา่น า้มนั
เชือ้เพลิง เป็นตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากแผนการที่ระบไุว้
ขา้งตน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจดัสรรเงินที่ไดจ้ากการ
เพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการตามแผนการใชเ้งินไดต้าม
ก าหนด และจ านวนเงินที่จะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้งมีความเพียงพอส าหรบัแผนการใชเ้งิน
ตามรายละเอียดที่ระบใุนสรุปแผนการใชเ้งินทนุตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย ในวาระท่ี 2 
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(ฉ) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการด าเนินการตาม
แผนการใชเ้งิน รวมทัง้การวิเคราะหค์วามสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพท่ีไมใ่ชส้ทิธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะมีผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) และ
ผลกระทบต่อสว่นแบง่ก าไร / (ขาดทนุ) (Earnings / (Losses) per share dilution) ตามรายละเอียด
ที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ จะสง่ผลให้
หนีส้นิของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 ลา้นบาท จากการท่ีไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืน
หนีท้างการคา้ต่าง ๆ ใหก้บักลุม่บรษัิทของ AAGB ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลให้
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่มมากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผูถื้อหุน้ลดลง ตามรายละเอียดที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

ส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่บริษัทฯ เสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่มีประเด็นในเรื่องความสามารถในการ
ช าระหนีข้องบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 
เนื่องจากหากไมม่ีการใชส้ทิธิแปลงสภาพภายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภาพจะถกูบงัคบัใหม้ีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ ทกุกรณี 

(ช) ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษัิท 

- ค ารบัรองเก่ียวกบัผูล้งทนุในวงจ ากดั 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังเก่ียวกับคุณสมบัติของ (ก) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ (ข) NHTPE  แลว้ และมีความเห็นว่าผูล้งทุนในวงจ ากัด
ดงักลา่วเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบรษัิทฯ ไดจ้รงิ 

- ค ารบัรองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า  

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า โดยกระท า
การ หรอืละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว และก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบริษัทฯ ไม่
เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการ
ตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทน
บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  
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 นอกจากนี ้หากการกระท าการหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่านัน้เป็น
เหตใุหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรยีกให้
กรรมการรบัผิดชอบในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บริษัทฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสยีง
รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการ
ดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้
ดงักล่าวสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP) คณะกรรมการบริษัท
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษัิทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรบัต่อผูล้งทุนในวงจ ากัด เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรบัต่อผูล้งทุนใน
วงจ ากัด เช่น วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสาร หรอืสญัญาใด ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรบัต่อผูล้งทุนในวงจ ากัด  ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ไดทุ้กประการ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 ผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  ขอทราบรายละเอียดการแปลงสภาพหุน้กูว้า่ ในเดือนไหนจะเริม่นบัวนัแรกในการแปลงสภาพ 

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

  การแปลงสภาพหุน้กู ้ทางผูท้ี่ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงสภาพไดเ้ลย และแปลงเมื่อใดก็ได้
ภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออก 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 
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ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้
รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพซึง่มีราคาแปลงสภาพเป็นราคาต ่า ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  3,079,336,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2692 

ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,295 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ดงันี ้ 

(ก) ความเป็นมา 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียในวาระที่ 2 
ขา้งตน้  

(ข) การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทนุต่าง ๆ และผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทฯ และเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  485,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,285,000,000  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท เพื่อจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 5,028,571,429 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(PP)   

(2)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) (รวมบคุคลในวงจ ากัด (PP) ตามขอ้ (1) ขา้งตน้) 
และ  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุน้ เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพ  
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 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ 

 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียน 1,285,000,000 บาท (หนึง่พนัสองรอ้ยแปดสบิหา้ลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 12,850,000,000 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัแปดรอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท (ศนูยจ์ดุหนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั 12,850,000,000 หุน้ (หนึง่หมื่นสองพนัแปดรอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ ไมม่ี -” 

 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
แกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียด
ที่เสนอขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย  

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการจดทะเบียน จะตอ้งมีการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหลายประการ คณะกรรมการ
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารของบริษัทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแกไ้ขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค าในหนงัสอืบรคิณหส์นธิเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งจนกวา่การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษัิทฯ ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,079,325,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2688 

ไม่เห็นดว้ย 22,669,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7307 

งดออกเสียง 10,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

บตัรเสีย 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (1) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผู้ถอืหุน้แตล่ะรายถอือยู ่และ (3) เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
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วาระที่ 5.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ในราคาต ่า ซึ่งก าหนดราคาเสนอขายไว้
อยา่งชัดเจน 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า ซึ่งก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน 
ดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย ประเภทผูล้งทนุ 

  บรษัิทฯ มีแผนที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 5,028,571,429 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ตอ่ไปนี ้

รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั* จ านวนหุ้นสูงสุดที่
จะไดร้บัการจดัสรร 

คิดเป็นรอ้ยละของหุ้นทั้งหมดของ
บริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุ้น
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

1. AAA 4,457,142,857 หุน้ 45.12 

2. นายพิธาน องคโ์ฆษิต 362,049,116 หุน้ 3.7 

3. นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 150,947,980 หุน้ 1.5 

4. นายบณัฑิต พิทกัษ์สทิธ์ิ 14,607,869 หุน้ 0.1 

5. นางปิยะพร วิชิตพนัธุ ์ 14,607,869 หุน้ 0.1 

6. นายสวุพล สวุรุจิพร 14,607,869 หุน้ 0.1 

7. นายวรพจน ์อ านวยพล 14,607,869 หุน้ 0.1 

2. วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด  

ราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 1.75 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะรายถืออยู่ 

ราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัที่ราคา 1.75 บาทนัน้อา้งอิงจาก (ก) ราคาตลาด
ของหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 17 เมษายน 2563 ถึง
วนัที่ 18 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากบั 1.43 - 3.14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนักเท่ากับ 2.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
สว่นลดจากราคาตลาดยอ้นหลงัในช่วง 360 วนัท าการประมาณรอ้ยละ 26.5 ประกอบกับ 
(ข) การเจรจากับบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมในการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ เช่น ความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งตอ้งจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพ
คลอ่งและรองรบัการด าเนินงานในระยะเวลา 18 – 24 เดือน รวมถึงแผนการเพิ่มทุนใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (RO) (ซึง่ราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุน้
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระเกินควรแก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในสถานการณก์าร
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แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดว้ยวิธีอื่น ๆ 
เช่น อตัราสว่นราคาต่อก าไร (P/E ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) 
หรอืมลูค่าตามบญัชีนัน้ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 
และสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียมีคา่เป็นลบ 

นอกจากนี ้ราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทตอ่หุน้ ถือเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า 
กลา่วคือ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ  โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 18 
ตุลาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอ
อนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั อนึง่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั
ของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ เทา่กบั 2.96 บาทตอ่หุน้  

3. วิธีการเสนอขายและการจดัสรร 

เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่และจดัสรรหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง
มีจ านวนไม่เกินหา้สิบรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน ทัง้นี ้หากมีหุน้เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในวาระนี ้บริษัทฯ จะไม่จดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลอื่น และจะตดั
หุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วทัง้จ านวน 

4. วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

- วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้ 

เพื่อระดมทนุใหเ้ป็นไปตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และของไทยแอร์
เอเชีย โดยมีสาระส าคญัของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และของไทยแอร์
เอเชีย เพื่อน าไปใชส้  าหรบัการซือ้หุน้เพิ่มทนุในไทยแอรเ์อเชีย และการซือ้หุน้สว่นท่ีเหลอืของ
ไทยแอรเ์อเชีย และลดหนีส้นิคงคา้งของไทยแอรเ์อเชีย รวมทัง้สิน้ 7,800 ลา้นบาท เพื่อท าให้
บริษัทฯ ไดม้าซึ่งหุน้ของไทยแอรเ์อเชียเกือบทัง้สิน้ และสามารถเป็นเจา้ของและมีอ านาจ
ควบคมุไทยแอรเ์อเชียแต่เพียงผูเ้ดียว เงินสว่นที่เหลือจากการระดมทนุอีกจ านวนประมาณ 
6,200 ลา้นบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) จะ
สามารถน าไปเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือ ใหกู้ย้ืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอร์
เอเชียใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่กลุม่บรษัิทฯ ในระยะยาว 

- แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษัิทฯ มีแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ดงันี ้

1) ช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 3,900 ลา้นบาทบวกดอกเบีย้ ซึ่งมีการกูย้ืมมาเพื่อ
เพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย 
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2) ช าระเงินคา่ซือ้หุน้สว่นที่เหลือในไทยแอรเ์อเชียรอ้ยละ 30.8 จ านวน 3,900 ลา้นบาท เพื่อเพิ่ม
สดัส่วนการถือหุ้นในไทยแอรเ์อเชียเป็นรอ้ยละ 100 ตามวัตถุประสงค์ของแผนการปรับ
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียในครัง้นี ้ 

3) เพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือใหกู้ย้ืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย โดยใชเ้งินส่วนที่เหลือจากการ
ปรับโครงสรา้งอีกประมาณ 6,200 ล้านบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากหัก
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง) เพื่อใหไ้ทยแอรเ์อเชียน าไปช าระคืนหนีต้าม
หุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถนุายน 
2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติ
ของหุ้นกู้ชุดนั้น และ/หรือน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่
คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการการบิน เช่น คา่เช่าเครือ่งบิน ค่าน า้มนัเชือ้เพลงิ ค่า
ใชบ้ริการในสนามบินและลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทฯ 
คาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเพียงพอส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา  18 - 24 เดือน
ขา้งหนา้ 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินขา้งตน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนั และเป็นคาดการณ์
ที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยจ์ านวนดังกล่าวตามแผนงาน
ปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทัง้นี ้แผนงานของ
บริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไป ซึ่งขึน้อยู่กับการฟ้ืนตวัของ
อตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวที่อาจมีความผนัผวนจากโรคระบาด หรือค่าน า้มนั
เชือ้เพลิง เป็นตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากแผนการที่ระบุไว้
ขา้งตน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการ
เพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และของไทยแอรเ์อเชียไดส้  าเร็จ และความเสี่ยงจากการ
ด าเนินโครงการ รวมทัง้ระบงุบประมาณที่คาดวา่จะใชใ้นเบือ้งตน้ และงบประมาณทัง้หมดที่
คาดวา่จะตอ้งใชเ้พื่อใหโ้ครงการสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิทฯ (ถา้มี) 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และ
ของไทยแอรเ์อเชียไดส้  าเรจ็ บริษัทฯ ก็ไม่อาจซือ้หุน้เพิ่มทนุของไทยแอรเ์อเชียและหุน้สว่นที่
เหลอืของไทยแอรเ์อเชียได ้และจะไมส่ามารถเป็นเจา้ของหุน้เกือบทัง้หมดในไทยแอรเ์อเชีย
ได ้และที่ส  าคญั บรษัิทฯ จะไม่มีสภาพคลอ่งเหลือเพียงพอส าหรบัการประกอบกิจการตอ่ไป
ของบริษัทฯ ซึ่งจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด ารงอยูข่องบริษัทฯ และ
ไทยแอรเ์อเชีย 

หากบรษัิทฯ สามารถด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และของ
ไทยแอรเ์อเชียไดส้  าเรจ็ บริษัทฯ จะเป็นเจา้ของหุน้เกือบทัง้สิน้ในไทยแอรเ์อเชีย ซึง่ก่อใหเ้กิด
ผลดีแก่บริษัทฯ ในแง่ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของ COVID-19 คลี่คลาย และมีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลบัมาเป็นปกติ จะส่งผล
ใหผ้ลประกอบการของไทยแอรเ์อเชียกลบัมาเติบโต และบริษัทฯ สามารถรบัรูผ้ลประกอบการ
ดงักลา่วไดเ้ต็มจ านวน  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นเจา้ของหุน้เกือบทัง้สิน้ในไทยแอรเ์อเชีย บริษัทฯ จะ
ไดร้บัผลกระทบทางการเงินทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชียเช่นกัน หากผลการด าเนินงานของ
ไทยแอรเ์อเชียนัน้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

5. ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหุน้ โดยอย่างนอ้ยใหร้ะบผุลกระทบตอ่ราคาตลาด
ของหุน้ (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ (control dilution) และความคุม้คา่ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรยีบเทียบ
กบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (dilution effect) จากการเสนอขายหุน้ (ไดแ้ก่ ผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อ
สทิธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (control dilution)) จะเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ จะ
ส่งผลใหห้นีส้ินของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 ลา้นบาทจากการที่ไทยแอร์
เอเชียจะช าระคืนหนีท้างการคา้ตา่ง ๆ ใหก้บักลุม่บรษัิทของ AAGB ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ 
AAA รวมถึงสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่มมากขึน้ เป็นผลให้
มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง  

6. การแก้ไขขอ้บังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการจัดสรรหุน้ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดที่มิได้มี
สญัชาติไทย  

บรษัิทฯ จะด าเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เพื่อเพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้ว 
เพื่อรองรบัการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทย 
(กลา่วคือ AAA)  

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) (กลา่วคือ AAA) ซึง่เป็นบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทย 
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั (ฉบบัแกไ้ข) ของบรษัิทฯ กลา่วคือ จะไมท่ าใหม้ีบคุคล
ที่ไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้ในบริษัทฯ เกินกว่าสดัสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุว้
ในขอ้บงัคบั (ฉบบัแกไ้ข) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไวใ้นวาระที่ 6 ซึ่งจะได้
กลา่วตอ่ไป 

7. ขอ้จ ากดัการโอนหุน้ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ขา้ขา่ยเป็น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บคุคลในวงจ ากดั (PP) ที่
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จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว จะถกูหา้มไมใ่หน้ าหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่
ไดร้บัจากการเสนอขายในครัง้นีอ้อกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักลา่วท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือนแลว้ จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขายดงักลา่ว ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
ดว้ยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เหตผุลและความจ าเป็นของการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุในราคาต ่า  

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ
บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย  ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้
บริษัทฯ ไดร้บัเงินทุนเพื่อด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชียตามจ านวนท่ีตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทนุที่อาจ
เกิดขึน้จากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจุบนั  รายละเอียดประโยชนข์องแผนการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

(ข) ความเหมาะสม เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในราคาต ่าให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

AAA มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการประกอบธุรกิจสายการบินท่ีจะช่วยสง่เสริม
การด าเนินงานและสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียได ้โดย AAA เป็นบริษัทย่อยที่ 
AAGB ถือหุน้รอ้ยละ 100 ทัง้นี ้AAGB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์Bursa ซึ่งเป็น
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศมาเลเซีย และ AAA ยังถือหุน้ในบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจสายการบิน
ภายใตแ้บรนด ์“AirAsia” ในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์อินเดีย รวมถึงในประเทศ
ไทย ทัง้นี ้AAA จะใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการประกอบธุรกิจสายการบิน
ดงักลา่วในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของไทยแอรเ์อเชียในฐานะผูถื้อหุน้ทางออ้มผ่านการถือ
หุน้ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการสนบัสนุนในฐานะผูถื้อหุน้ทางตรงในไทยแอรเ์อเชีย นอกจากนี ้
การเพิ่มทุนใหแ้ก่ AAA เป็นสว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย ซึ่งมีความจ าเป็น ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย รวมถึงผ่านการ
เจรจาและเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่เก่ียวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 
ขา้งตน้  

นกัลงทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย เป็นผูล้งทุนที่มีศกัยภาพดา้นการเงิน โดยเป็นนกั
ธุรกิจ ผูบ้ริหาร และนักลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงเป็นผู้ลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ที่จะฟ้ืนตัว
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ภายหลงัจากการคลีค่ลายของสถานการณ ์COVID-19 ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ ในการไดร้บั
สนบัสนนุดา้นเงินทนุเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และสรา้งความเช่ือมั่นใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
รวมถึงเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องบรษัิทฯ 

(ค) ความคุม้ค่าของประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะไดร้บัเปรียบเทียบกับสว่นต่างของราคาเสนอขายหุน้กับ
ราคาตลาดฯ ท่ีบรษัิทฯ ตอ้งสญูเสยีไป  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) อย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีความ
แน่นอนว่าสถานการณ์จะกลบัไปสู่ปกติไดเ้มื่อใด ท าใหธุ้รกิจของบริษัทฯ นัน้มีความไม่แน่นอน 
การจะหาเจา้หนี ้และนกัลงทุน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและร่วมลงทุนในบริษัทฯ ใน
สถานการณท์ี่มีความไมแ่นน่อนขณะนี ้จึงเป็นเรือ่งที่ไมง่่ายนกั  

การท่ีสถาบนัการเงินยินดีปลอ่ยสนิเช่ือใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชีย และการไดน้กัลงทนุ เช่น AAA และผูล้งทนุรายใหญ่บคุคลธรรมดา รวมทัง้นกั
ลงทนุซึ่งลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ เขา้มาช่วยเหลอืทางดา้นสภาพคลอ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ 
ในสภาวการณเ์ช่นนี ้และเขา้มารว่มลงทนุในบรษัิทฯ จะช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจในการลงทนุใน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก และนกัลงทนุเหลา่นีป้ระกอบดว้ยนกัลงทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ 
ซึง่ตา่งถือเป็นนกัลงทนุที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญ เป็นนกัลงทนุที่มีคณุภาพ รวมถึงผูม้ีประสบการณ์
ในธุรกิจการบิน เช่น AAA นกัลงทนุเหลา่นี ้จะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจของบรษัิท
ฯ รวมทัง้จะช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจในการลงทนุในธุรกิจของบรษัิทฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุรายอื่น ๆ 

ทัง้นี ้ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วและราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ 1.75 
บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาประเมินตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท 
ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) จากวิธีมลูคา่หุน้ตามราคาตลาดที่ 2.38 – 3.03 บาทต่อหุน้ อาจ
สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้เดิมเสยีประโยชนจ์ากผลกระทบของราคาหุน้เฉลี่ยที่ลดลงตามทฤษฎี และสง่ผล
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมรายอื่น (Control Dilution) ลดลง 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่สอดคลอ้งกบัท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระว่า การเขา้
ท ารายการมีความจ าเป็น เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็น เร่งด่วนในการเพิ่มทุน เพื่อการ
แกปั้ญหาสภาพคลอ่ง ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ สามารถปรบัปรุงฐานะทางการเงินให้
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กูต้า่ง ๆ ได ้ 

อนึง่ ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วในราคาที่ 1.75 บาทต่อหุน้นัน้ แมว้่าราคาเสนอขาย
จะเป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 
2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อขออนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทนุโดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชดัเจนในครัง้นี ้และเป็นราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี (Book value) ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็น
วา่มลูคา่ตามบญัชีไมไ่ดพ้ิจารณาดา้นกระแสเงินสดที่บรษัิทฯ ก าลงัเผชิญปัญหาดา้นสภาพคลอ่ง 
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(ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีมลูค่าตามบญัชีสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เท่ากบั 
2.23 บาทต่อหุน้ และอาจลดลงอีกไดจ้ากผลขาดทนุสทุธิของไทยแอรเ์อเชีย หากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในทางที่ดีขึน้) โดยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกอบดว้ยค่าความนิยม และสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน 23,691.72 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 4.88 บาทต่อหุ้น ซึ่งค่าความนิยม และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวจะเกิด
ประโยชนเ์มื่อบรษัิทฯ สามารถหานกัลงทนุท่ีจะเพิ่มทนุ เพื่อน าเงินมาเสรมิสภาพคลอ่งใหแ้ก่บรษัิท
ฯ และไทยแอรเ์อเชียในครัง้นีท้ี่ราคาปรบัโครงสรา้งเทา่กบั 1.75 บาทตอ่หุน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าราคาดงักลา่วเป็นราคาที่สะทอ้นถึงมลูคา่ที่เหมาะสมของบรษัิทฯ แลว้ 
เนื่องจากเป็นการอ้างอิง (ก) ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังในช่วง 360 วันท าการ2 
เทา่กบั 1.43 - 3.14 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากบั 2.38 บาทต่อหุน้ ซึ่ง
ราคาเสนอขายหุน้ในราคา 1.75 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นสว่นลดจากราคาตลาดดงักลา่วประมาณรอ้ยละ 
26.5 ประกอบกับ (ข) การเจรจากับนักลงทุนในวงจ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ เช่น ความจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งตอ้งจดัหาเงินทุนเพื่อเสริม
สภาพคล่องและรองรบัการด าเนินงานในระยะเวลา 18 – 24 เดือนข้างหน้า โดย ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน และสินทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 21,680.05 ลา้นบาท และ 
1,714.91 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ มี
หนีส้ินหมุนเวียนสงูกว่าสินทรพัยห์มุนเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคลอ่ง และอาจเกิด
ปัญหาการผิดนัดช าระหนีต้่อไปได้ รวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น (RO) (ซึ่งราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) 
เพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระเกินควรต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
(Covid-19) ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดว้ยวิธีอื่น ๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E 
ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) หรือมูลค่าตามบัญชีนั้นไม่สามารถ
ค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ และสว่นของผูถื้อหุน้ของไทยแอรเ์อเชียมี
คา่เป็นลบ  

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยราคาดงักล่าว มีความ
คุม้ค่าและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมทัง้สิน้ประมาณ 14,000 ลา้นบาท รวมถึงภายหลงัการปรบั
โครงสรา้งการถือหุน้ จะท าใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในไทยแอรเ์อเชียซึ่งเป็นบริษัทที่มีการด าเนิน
ธุรกิจ (Operating company) เพิ่มขึน้จากร้อยละ 55 เป็นรอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียที่ผ่านการเจรจาและเห็นชอบ
รว่มกันระหว่างบริษัทฯ สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืมเงิน ผูร้ว่มลงทนุรายใหม่ (ผูจ้องซือ้หุน้ใหม่และผู้
จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) และ AAA ซึ่งจะไดป้ระโยชนร์ว่มกนั เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถรบัผู้
ผลประกอบการของไทยแอรเ์อเชียไดเ้ต็มจ านวน เมื่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 

                                                           
2  ระหวา่งวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 
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คลี่คลาย และมีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลบัมาเป็นปกติ ซึ่งสง่ผลใหผ้ลประกอบการของไทย
แอรเ์อเชียมีโอกาสกลบัมาเติบโตไดใ้นอนาคต 

นอกจากนี ้การเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะส่งผลใหห้นีส้ินของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียลดลง 3,900 
ลา้นบาท จากการที่ไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืนหนีท้างการคา้ต่าง ๆ ใหก้ับกลุม่บริษัทของ AAGB 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่ม
มากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลง  

(ง) ผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เกิดจากการออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัดดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
(share-based payments) 

การออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั เป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินว่าดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(share-based payment) อย่างไรก็ดี 
บรษัิทฯ ไดป้ระเมินมลูคา่ยตุิธรรมตอ่หุน้ของบรษัิทฯ และเห็นวา่ราคาเสนอขายหุน้ท่ี 1.75 บาทต่อ
หุน้ สอดคลอ้งกบัมลูคา่ยตุิธรรมตอ่หุน้ของบรษัิทฯ เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ท่ี 1.75 บาทตอ่หุน้
เป็นราคาที่ก าหนดใหใ้ชใ้นการท าธุรกรรมปรบัโครงสรา้งทัง้หมด ทัง้ในการขายหุน้เพิ่มทนุและหุน้
เพิ่มทุนรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และการขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัสว่น  ดงันัน้ บรษัิทฯ ไมต่อ้งบนัทกึคา่ใชจ้่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

(จ) แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุในวงจ ากดั และความเป็นไปไดข้อง
แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุในวงจ ากดั รวมทัง้ความเพียงพอของ
เงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ ากัดไม่ครอบคลุม
งบประมาณทัง้หมดที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินดงักลา่ว 

บรษัิทฯ จะน าเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ไปใช้
เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. ใช้ช าระคืนหนีเ้งินกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินจ านวนประมาณ 3,900 ลา้นบาท บวก
ดอกเบีย้ ซึ่งบริษัทฯ จะไดกู้้ยืมเงินมาเพื่อเขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของไทยแอร์
เอเชีย ซึง่จะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทฯ ในไทยแอรเ์อเชียเพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 
55 เป็นรอ้ยละ 69.2 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของไทยแอรเ์อเชีย ทัง้นี ้การด าเนินการ
ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอร์
เอเชีย โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะด าเนินการช าระคืนหนีเ้งินกูด้งักลา่วภายในปี 2564  

2. ใชซ้ือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลือทัง้หมดอีกรอ้ยละ 30.8 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของไทย
แอรเ์อเชีย จ านวนประมาณ 3,900 ลา้นบาท ซึง่การซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียที่เหลือถือเป็น
สว่นหนึง่ของแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดยบรษัิท
ฯ คาดว่าจะด าเนินการซือ้หุน้ไทยแอรเ์อเชียส่วนที่เหลือดงักลา่วภายในไตรมาส 1 ปี 
2565 
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3. ใช้เพื่อเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย และ/หรือใหกู้้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อใหไ้ทยแอร์
เอเชียน าไปช าระหุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2565 และเดือนมิถนุายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 2,800 ลา้นบาท 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราปกติของหุน้กูช้ดุนัน้ และ/หรอื น าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบตัิการการบิน เช่น คา่
เช่าเครือ่งบิน ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชบ้รกิารในสนามบินและลานจอดเครือ่งบิน และ
ค่าตอบแทนพนักงาน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเพียงพอ
ส าหรบัการด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

แผนการใช้เงินข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็น
คาดการณท์ี่ดีที่สดุในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยจ์ านวนดงักลา่ว 
ตามแผนงานปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาจแตกต่างไป ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว ท่ีอาจมีความผนัผวน
จากโรคระบาด หรอื คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ เป็นตน้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินท่ีเกิดขึน้จรงิอาจ
แตกตา่งไปจากแผนการท่ีระบไุวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ จะใชค้วามพยายามอยา่ง
ดีที่สดุในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่วใหเ้พียงพอตามระยะเวลา
ที่กลา่วขา้งตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ ด าเนินการตามแผนแผนการใช้เงินได้ตาม
ก าหนด และจ านวนเงินที่จะไดร้บัจากการปรบัโครงสรา้งมีความเพียงพอส าหรบัแผนการใชเ้งิน
ตามรายละเอียดที่ระบใุนสรุปแผนการใชเ้งินทนุตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

(ฉ) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อนัเนื่องจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากัด และการ
ด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน  

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ จะมี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) และผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร / (ขาดทนุ) (Earnings / (Losses) per share dilution) 
ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ จะสง่ผลให้
หนีส้นิของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ลดลง 3,900 ลา้นบาท จากการท่ีไทยแอรเ์อเชียจะช าระคืน
หนีท้างการคา้ตา่ง ๆ ใหก้บักลุม่บริษัทของ AAGB ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ AAA รวมถึงสง่ผลให้
สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียเพิ่มมากขึน้ เป็นผลใหม้ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผูถื้อหุน้ลดลง ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ 

(ช) ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษัิท 
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- ค ารบัรองเก่ียวกบัผูล้งทนุในวงจ ากดั 

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผูล้งทนุใน
วงจ ากัดแลว้ และมีความเห็นว่า AAA เป็นมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมการด าเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  และไทยแอรเ์อเชียได้ และผูล้งทุนใน
วงจ ากดัรายอื่น ๆ ตา่งเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบรษัิทฯ ไดจ้รงิ 

- ค ารบัรองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิทในเรือ่งที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั
ในราคาต ่า  

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมัดระวงั
รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั
ในราคาต ่า โดยกระท าการ หรอืละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว  และ
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ บรษัิทฯ สามารถเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้
แตห่ากบริษัทฯ ไมเ่รียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทฯ ไม่
ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

 นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับ
การจดัสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่านัน้เป็นเหตใุหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษัิทฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบ
ในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บรษัิทฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสทิธิออกเสียงรวมกนัไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการ
ดงักลา่วได ้ซึง่หากบรษัิทฯ ไมด่  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ ผู้
ถือหุน้ดงักลา่วสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในวาระ 5.1  ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรอืแกไ้ขเปลี่ยนแปลง การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ 

(ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น วิธีการช าระราคา 
หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจัดสรรหุน้
เพียงคราวเดียวหรือหลายคราว แลว้แต่เห็นสมควร ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

(ค)  ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ 
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ
มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า ซึ่งก าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) 
และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และออกเสยีงคดัคา้นการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่าในครัง้นี ้ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,079,326,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2688 

ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,195 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 

งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 5.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ ดงันี  ้
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บริษัทฯ มีแผนที่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (RO) 
โดยมีอตัราสว่นการจดัสรรหุน้ 5.7625  หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยเศษของหุน้ให้
ปัดทิง้) ในราคาหุน้ละ 1.75 บาท  

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดขึน้หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนในแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ในวาระที่ 5.1 เสร็จสิน้ และบุคคลในวงจ ากัดตามวาระที่ 5.1 
กล่าวคือ AAA และนกัลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาอีก 6 รายจะมีสิทธิไดร้บัจดัสรรและจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ตนถืออยูใ่นบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ของ AAA และนกัลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาอีก 6 รายภายหลงัจากการ
จองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ตามวาระที่ 5.2 นีจ้ะเป็นดงันี ้ 

รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั* จ านวนหุ้นสูงสุดภายหลัง
การไดร้บัจดัสรรจาก RO 

คิดเป็นรอ้ยละของหุ้น
ทั้ งหมดของบ ริ ษั ท ฯ 
ภายหลงัจาก RO 

1. AAA 5,230,616,671 45.12 

2. นายพิธาน องคโ์ฆษิต 424,877,596 3.7 

3. นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ 177,142,857 1.5 

4. นายบณัฑิต พิทกัษ์สทิธ์ิ 17,142,857 0.1 

5. นางปิยะพร วิชิตพนัธุ ์ 17,142,857 0.1 

6. นายสวุพล สวุรุจิพร 17,142,857 0.1 

7. นายวรพจน ์อ านวยพล 17,142,857 0.1 

* ขอ้มูลขา้งตน้จดัเตรยีมบนสมมตฐิานว่าผูถ้อืหุน้รายอืน่ ๆ ของบรษิัทฯ ต่างใชส้ทิธิจองซือ้หุน้ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ของตน 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวน
หุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ขา้งตน้ บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดเท่ากับราคาที่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (PP) โดยคิดเป็นสว่นลดประมาณรอ้ยละ 41.0 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหว่างวนัที่ 27 กันยายน 2564 ถึง
วนัที่ 18 ตลุาคม 2564) ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
เพื่อขออนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่
แต่ละรายถืออยู่ (RO) อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการเทา่กบั 2.96 บาทตอ่หุน้ 
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ผูถื้อหุน้ทุกราย (รวมถึง AAA และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาอีก 6 ราย) มีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้
เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ในครัง้นี ้
ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุน้ในรอบแรกแลว้ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ที่
ไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสทิธิตามสดัสว่นการถือ
หุน้ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(RO) ในรอบแรกมากกวา่หรอืเทา่กบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิและช าระคา่จอง
ซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(RO) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายโดยน า
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวน
หุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะ
ไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้
ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระ
คา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ
ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน า
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ย
จ านวนหุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดย
จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละราย
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  
หรือไม่สามารถจดัสรรไดอ้ีก  
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 ทัง้นี ้หากมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษัทฯ จะไม่จดัสรร
ใหแ้ก่บคุคลอื่น และจะตดัหุน้เพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

อนึ่ง บริษัทฯ อาจไม่สามารถจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ RO ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใดของบรษัิทฯ ได ้
หากการจัดสรรดังกล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ (ฉบบัแกไ้ข) ซึง่ไดร้ะบเุรื่องคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ตาม พรบ. การเดินอากาศไว ้อยา่งไรก็ดี เพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ RO ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ นัน้สอดคลอ้งกบัมาตรา 33 (3) ของ พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคส์ละสิทธิไม่รบัจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
RO หากการจดัสรรดงักลา่วจะท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไมเ่ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ (ฉบบัแกไ้ข) ซึง่ไดร้ะบเุรื่องคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ตาม พรบ. การเดินอากาศ ไว ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะระบรุายละเอียดในเรือ่งของการสละสิทธิ (ไม่รบัจดัสรรหุน้เพิ่มทุน RO 
หากการจัดสรรดังกล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข)) ในใบจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้
สดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ (ฉบบัแกไ้ข) 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 5.2 ทุกประการ 
และใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) เป็นวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 และวนัจองซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ เป็นช่วงวนัที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 14 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัท าการ)  

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา 
ดงักลา่วได ้หากมีความจ าเป็น ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธาน
กรรมการบรหิาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในวาระ 5.2  ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุน้สามัญ  
เพิ่มทนุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ 

(ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น วิธีการช าระราคา 
หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจัดสรรหุน้
เพียงคราวเดียวหรือหลายคราว แลว้แต่เห็นสมควร ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
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(ค)  ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ 
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง)  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ
มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  การโอนเงินเพิ่มทนุท าอยา่งไร ภายในเมื่อไหร ่

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

ตามที่ไดน้  าเสนอไป Record date คือวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 ตอ้งมีรายช่ือเป็นผูถื้อหุน้ของ AAV ณ 
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 จะไดร้บัสทิธิในการซือ้หุน้ RO ในอตัราสว่น คือ 5.7625 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม ่
ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิจะไดร้บัเอกสารที่ระบรุายละเอียดและวิธีการจองซือ้ 
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2564 หรือประมาณตน้เดือนมกราคม 2565 เพื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ในการจองได ้และสดุทา้ยคือตอ้งเตรียมเงินในการจองซือ้หุน้ในราคา 1.75 บาทต่อหุน้ และระยะเวลา
ในการจองคือ 10 - 14 มกราคม 2565 ครบั 

 -  คุณโสมาวดี หิมะทองค า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

กรณีจองหุน้เกินสิทธิ จะไดร้บัจดัสรรเพิ่มเท่าไหร ่และตอ้งช าระเงินอย่างไร และหากจองเกินสิทธิแลว้
ไมไ่ดร้บัจดัสรร จะไดเ้งินคืนอยา่งไร 

 - คุณไพรัชล ์พรพัฒนนางกูร (ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน): 

ในสว่นที่จองหุน้เกินสทิธิบรษัิทจะจดัสรรใหต้ามสดัสว่นของการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิแตล่ะ
ราย ถา้จดัสรรแลว้ยงัมีหุน้เหลอือยูก็่จะจดัสรรอีกรอบหนึง่จนกวา่จะหมดครบั 

 - คุณวรางณัฐ วาทยพร (ที่ปรกึษาทางการเงินจากบรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)):                

  ถา้หากจองเกินสิทธิแลว้ไม่ไดร้บัการจัดสรร ก็จะมีการคืนเงินใหผู้ถื้อหุน้ทางช่องทางที่ไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้เช่น ถา้แจง้ความประสงคเ์ป็นการโอนเงินก็จะโอนเงินเขา้บญัชี หรอืจะใหจ้่ายเป็นเช็คก็ไดค้ะ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้  และ
การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้
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เห็นดว้ย   3,082,950,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3857 
ไมเ่ห็นดว้ย 19,045,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6139 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่า 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ  

 คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า ดงันี  ้

 บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพคือราคา 1.75 บาทตอ่หุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 5.3 และการมอบอ านาจที่
เก่ียวขอ้งตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิทปรากฏตามวาระท่ี 3 ขา้งตน้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรหิาร 
และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุในวาระ 5.3 ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอ านาจพิจารณาจดัสรรหุน้เพียงคราว
เดียวหรอืหลายคราว แลว้แตเ่ห็นสมควร ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ 
ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ ภายใต้เง่ือนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า 
และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีผูถื้อหุน้
รวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม  และออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพและหุน้รองรบัซึง่มีราคาแปลงสภาพเป็นราคาต ่า ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,079,326,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2688 
ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,195 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, 
ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดัแถลงตอ่ที่ประชมุ  

คณุวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์ที่ปรกึษากฎหมาย ไดแ้ถลงตอ่ที่ประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในปัจจบุนัได้
ก าหนดสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยไวไ้มเ่กินรอ้ยละ 0.1 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จะแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทย 
โดยจะขยายสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยซึง่เขา้ลงทนุในหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหมข่องบรษัิทฯ ทัง้หุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูล้งทนุในวงจ ากดัตามวาระที่ 5.1 และหุน้เพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (RO) ตามวาระท่ี 5.2 และ 

(ข) บคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยซึ่งไดร้บัหุน้เพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จากการแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพในครัง้นี ้

รวมเป็นจ านวนสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 48.17  

เนื่องจากบรษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของไทยแอรเ์อเชีย ซึง่เป็นผูถื้อใบอนญุาตการบิน ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
จะมีการแกไ้ขโดยระบุเง่ือนไขคุณสมบัติของผูถื้อหุน้ตาม พรบ. การเดินอากาศ ดว้ยเช่นกัน โดยบริษัทฯ 
สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนการโอนหุน้ของผูถื้อหุน้รายใด หากการด าเนินการดงักลา่วจะท าให้
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตอ้งเสยีสทิธิตาม พรบ. การเดินอากาศ 
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นอกจากนี ้เนื่องจากบรษัิทฯ จะมีการเพิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 3 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 12 
ท่าน เพื่อรองรบัโครงสรา้งการถือหุน้ใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบัในสว่นของ
อ านาจกรรมการไปพรอ้มกนั 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่จะมีการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงแกไ้ข มีรายละเอียดดงันี ้ 

ขอ้บงัคบัฉบบัเดมิ ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขใหม่ 

ขอ้ 11 หุน้ของบริษัทย่อมโอนกนัได้
อย่างเสรีโดยไมม่ีขอ้จ ากดัและหุน้ท่ีถือ
โดยบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะ
ใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่
เกินกว่ารอ้ยละศนูยจ์ุดหนึ่ง (0.1) ของ
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท การโอนหุน้รายใดที่จะท า
ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่
มิ ใช่ สัญ ชาติ ไทย ขอ งบ ริ ษั ท เกิ น
อตัราส่วนขา้งตน้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุน้บรษัิทรายนัน้ได ้

ขอ้ 11 หุน้ของบริษัทย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากัด 
และหุน้ท่ีถือโดยบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งตอ้ง
มีจ านวนรวมกนัไม่เกินกว่ารอ้ยละศูนยจ์ุดหนึ่ง (0.1) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท  

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการโอนหุน้ตามอตัราที่ก าหนดขา้งตน้
แลว้ บุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยอาจเขา้มาถือหุน้ของบริษัทโดย 
(1) ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
(รวมถึงผูร้บัโอนหุน้ดงักลา่ว) และ (2) ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เนื่องมาจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน 2564 (รวมถึงผูร้บัโอนหุน้ดงักลา่ว) ทัง้นี ้ทัง้ (1) และ 
(2) จะตอ้งไมท่ าใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติ
ไทยทั้งหมดเกินกว่ารอ้ยละ 48.17 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษัิท  

ทั้งนี ้บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหุ้นใด ๆ หรือการรบั
ลงทะเบียนบุคคลใดเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท (ทั้งจ านวนหรือแต่
บางส่วน) หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหอ้ตัราสว่นการถือ
หุน้ของบุคคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบันี ้หรอืท าใหก้ลุม่บริษัทเสยีสิทธิและผลประโยชนท์ี่พงึได้
ตามพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท คือ กรรมการสองคน (2) 
คน ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษัิท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงจ านวน
และช่ือกรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทได ้

ขอ้ 30. กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการไม่
เกินสามคน (3) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคัญ
ของบรษัิท 

คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
จ านวนและช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทได ้
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 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทย เพื่อใหส้ามารถรองรบัการเขา้ลงทนุในหุน้เพิ่มทนุ 
(ทัง้หุน้เพิ่มทนุที่จัดสรรใหแ้ก่นกัลงทนุในวงจ ากดัตามวาระที่ 5.1 ขา้งตน้ และหุน้เพิ่มทนุที่จดัสรรใหแ้ก่นกั
ลงทนุในวงจ ากดัตามการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ (RO) ตามวาระที่ 5.2 ขา้งตน้) 
ตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชีย และเพื่อใหข้อ้บังคับของบริษัทฯ 
สอดคลอ้งกับ พรบ. การเดินอากาศรวมถึงการแก้ไขเรื่องอ านาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการมอบอ านาจใหป้ระธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของบริษัทฯเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม 
ปรบัปรุงถอ้ยค า รวมถึงการแกไ้ขตามที่นายทะเบียนมีค าสั่ง หรือค าแนะน า เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ข
ขอ้บงัคบัส าเรจ็ลลุว่ง 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไมม่ีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,082,940,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3853 
ไมเ่ห็นดว้ย 19,045,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6139 
งดออกเสยีง 20,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0006 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพยท์ั้งหมดของ AirAsia Aviation Limited 
โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท (Whitewash)  

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให ้คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่
ประชมุ 

 คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุวา่ ในการด าเนินการตาม
แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย บรษัิทฯ จะมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ AAA จ านวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุน้ ซึ่งหาก AAA จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่ไดร้บัการ
จดัสรร AAA จะมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ คิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 45.12 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท
ฯ ซึ่งขา้มจุดที่ตอ้งท าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ที่รอ้ยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 
สง่ผลให ้AAA มีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554  

ทัง้นี ้เมื่อรวมกับจ านวนที่ผูข้อผ่อนผนัมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (RO) ซึ่งเท่ากับ 
773,473,814 หุ้น ผูข้อผ่อนผันจะถือหุ้นในกิจการรวมเท่ากับ 5,230,616,671 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
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45.12 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจการ (บนสมมติฐานว่าผูถื้อหุน้ของกิจการทุกรายใชส้ิทธิ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนทุกราย) ทัง้นี ้ในกรณีที่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์AAA และนกัลงทุนราย
ใหญ่บคุคลธรรมดาจ านวน 6 ราย ที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ตามสิทธิ โดย
ที่ผูถื้อหุน้รายย่อยอื่น ๆ ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และไดต้ดัจ านวนหุน้ส่วนที่เหลือทิง้ AAA จะมี
สดัสว่นการถือหุน้ในกิจการเท่ากบัรอ้ยละ 47.16 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของกิจการ ภายหลงัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) และแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (RO) 

อย่างไรก็ตาม AAA มีความประสงคจ์ะขอผ่อนผันหนา้ที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ซึง่ในการขอผอ่นผนัจะตอ้ง
ด าเนินการตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อนมุตัิการเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อผูข้อผ่อนผนั และยินยอมใหผู้ข้อผ่อนผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บริษัทฯ ภายหลงัการไดม้าซึ่งหลกัทรพัยด์งักลา่วดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงักล่าวไม่ใหน้ับรวมการออกเสียงของผูข้อ
ผ่อนผนั บุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั บุคคลที่กระท าการรว่มกัน (Concert Party) กบัผูข้อผ่อนผนั 
และบคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผอ่นผนั   

ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) 
เพื่อท าหนา้ที่ใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เก่ียวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ AAA โดยอาศยัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (Whitewash)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทนุใหแ้ก่ AAA เนื่องดว้ยบริษัทฯ 
และไทยแอรเ์อเชียไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) อยา่ง
ยาวนาน ซึง่ไมม่ีความแนน่อนวา่สถานการณจ์ะกลบัไปสูป่กติไดเ้มื่อใด ท าใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ และไทยแอร์
เอเชียนัน้มีความไม่แน่นอน ซึ่งการจะหาเจา้หนี ้และนกัลงทุน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและรว่ม
ลงทุนในบริษัทฯ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนขณะนี ้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก รวมถึงแผนการปรบั
โครงสรา้งดงักลา่วนัน้ไดผ้่านการเจรจาและเห็นชอบร่วมกันจากผูร้่วมลงทุนรายใหม่ (ผูจ้องซือ้หุน้ สามญั
เพิ่มทุนและผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ผูถื้อหุน้เดิมของไทยแอรเ์อเชีย และเจา้หนีห้ลกัของไทยแอรเ์อเชีย
เรยีบรอ้ยแลว้ หากบรษัิทฯ ไม่ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ดงักลา่ว จะสง่ผลใหผู้ล้งทนุ
รายใหม่ไม่ยินดีที่จะจองซือ้หุน้เพิ่มทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ อาจไม่ไดร้บั
ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแกปั้ญหาการขาดสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดย ณ วนัที่ 
30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน และสินทรพัยห์มุนเวียน เท่ากบั 21,680.05 ลา้นบาท และ 
1,714.91 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ มีหนีส้ิน
หมนุเวียนสงูกวา่สนิทรพัยห์มนุเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคลอ่ง และอาจเกิดปัญหาการผิด
นดัช าระหนีต้่อไปได ้ซึ่งปัญหาดงักลา่วถือเป็นเหตผุลและความจ าเป็นส าคญัในการปรบัโครงสรา้งการถือ
หุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย ในครัง้นี ้
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดโดยอาศยัมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash) ใหแ้ก่ AAA ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 
เนื่องจากการด าเนินการดงักลา่วเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัที่จะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถระดมทนุไดส้  าเร็จแผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย โดยผลที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับรษัิทฯ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
อนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ AAA โดยอาศยัมติของที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash) สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

สมมติฐาน 
เงินเพิม่ทนุ 

ที่คาดวา่จะไดร้บั 
แผนด าเนินการ / ผลกระทบ 

กรณีที ่1 AAA ไมไ่ด้
รบัการผอ่นผนัฯ 
(Whitewash)  

ไมม่ี - เนื่องจากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียนัน้ ไดร้บัความเห็นชอบ
รว่มกันจากผูร้ว่มลงทุนรายใหม่ (ผูจ้องซือ้หุน้ใหม่และ
ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ) ผู้ถือหุ้นเดิมของไทยแอร์
เอเชีย และเจา้หนีห้ลกัของไทยแอรเ์อเชียเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนใหแ้ก่ AAA รวมกับนักลงทุนรายใหญ่บุคคล
ธรรมดาจ านวน 6 ราย  ไปช าระเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินจ านวน 3,900 ลา้นบาทบวกดอกเบีย้ และ
ส่วนที่เหลือจะน าไปช าระเป็นเงินค่าซือ้หุ้นส่วนที่
เหลือในไทยแอรเ์อเชียรอ้ยละ 30.8 จ านวน 3,900 
ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหไ้ม่มีเงินเหลือในบริษัทฯ หรือ
ไทยแอรเ์อเชียนัน้ แต่เนื่องจากแผนปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียไดผ้่านการ
เจรจาและเห็นชอบรว่มกนัจากผูร้ว่มลงทุนรายใหม่ (ผู้
จองซือ้หุน้ใหม่และผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ผูถื้อหุน้
เดิมของไทยแอรเ์อเชีย และเจ้าหนีห้ลักของไทยแอร์
เอเชียเรียบรอ้ยแลว้ หากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง
ในแผนปรบัโครงสรา้งดังกล่าวไม่เกิดขึน้ หรือหาก 
AAA ไม่ ได้รับ การผ่อนผันการท าค า เสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ AAA โดยอาศัยมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  (Whitewash) แผนการ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชีย ก็ไม่อาจส าเร็จลงได ้และสถาบนัการเงินและ
บุคคลในวงจ ากัด ก็จะยกเลิกการใหค้วามช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัทฯ  ท าใหบ้ริษัทฯ และไทยแอร์
เอเชียจะตอ้งอยูใ่นภาวะขาดสภาพคลอ่งตอ่ไป 
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สมมติฐาน 
เงินเพิม่ทนุ 

ที่คาดวา่จะไดร้บั 
แผนด าเนินการ / ผลกระทบ 

 ทัง้นี ้หาก AAA ไมไ่ดร้บัการผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมด โดยอาศยัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้
ของบรษัิท (Whitewash)  AAA จะไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ในบริษัทฯ และผูถื้อหุน้รายอื่นของบริษัทฯ จะ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการที ่AAA อาจมีอ านาจในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงอาจ
ควบคมุเสยีงของที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นสว่นใหญ่  

กรณีที ่2 AAA ไดร้บั
การผอ่นผนัฯ 
(Whitewash)  

14,000 ลา้นบาท - หาก  AAA ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ AAA โดยอาศัยมติของที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  (Whitewash) บริษัทฯ ก็
จะสามารถด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียได้  และ
บริษัทฯ จะเขา้เป็นผู้ถือหุน้เกือบทัง้สิน้ของไทยแอร์
เอเชีย และ บริษัทฯ และไทยแอรเ์อเชียจะมีสภาพ
คลอ่งเพียงพอในการประกอบธุรกิจตอ่ไป โดยบรษัิทฯ 
จะมีเงินส่วนที่เหลือจากการปรบัโครงสรา้งจ านวน 
6,200 ล้านบาท (อาจมี การเปลี่ ยนแปลงภาย
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการที่
เก่ียวขอ้ง) เพื่อน าไปใชเ้พื่อเพิ่มทุนในไทยแอรเ์อเชีย 
และ/หรือให้กู้ยืมแก่ไทยแอรเ์อเชีย เพื่อให้ไทยแอร์
เอเชียน าไปช าระหุน้กูร้ะยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระ
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือน
มิถนุายน 2566 โดยจะช าระยอดเงินตน้จ านวนทัง้สิน้ 
2,800 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตราปกติของ
หุน้กูชุ้ดนัน้ และ/หรือ น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ งได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เก่ียวกับการปฏิบตัิการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลาน
จอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนกังาน เป็นตน้ ซึ่ง
บรษัิทฯ คาดวา่เงินจ านวนดงักลา่วจะเพียงพอส าหรบั
การด าเนินงานภายในเวลา 18 - 24 เดือนขา้งหนา้ 

 แม้ว่าการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ AAA จะส่งผล

เอกสารแนบ 1



49 

สมมติฐาน 
เงินเพิม่ทนุ 

ที่คาดวา่จะไดร้บั 
แผนด าเนินการ / ผลกระทบ 

กระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (dilution effect) ซึ่ง
ประกอบดว้ยผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (price 
dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control 
dilution) บริษัทฯ จะไดร้บัความคุม้ค่าและประโยชน์
จากการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ในครัง้นี ้โดยสง่ผล
ให้หนีส้ินลดลง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึน้ 
รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่บริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชียภายใต้สถานการณ์ที่ประสบปัญหามา
อยา่งยาวนานอีกดว้ย 

 ทัง้นี ้หาก AAA กลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบรษัิทฯ 
โดย ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 40 - 45 ของหุ้นที่
จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  AAA อาจมี
อิทธิพลต่อการลงมติในเรื่องส าคญัต่าง ๆ อาทิ การ
แตง่ตัง้กรรมการ การจ่ายเงินปันผล รวมทัง้ AAA อาจ
สามารถยบัยัง้การผ่านมติที่ส  าคญั ๆ เช่น การเพิ่มทนุ
ของบรษัิทฯ ในอนาคตได ้

ซึง่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามแนวทางขา้งตน้แลว้เห็นวา่แนวทางที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการขอผอ่นผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยอาศัยมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ(Whitewash) ใหแ้ก่ 
AAA จะเป็นผลดีตอ่แผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และไทยแอรเ์อเชีย 

นอกจากนี ้ประธานเจา้หนท้ี่บริหารการเงิน ขอใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระ คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช จาก
บรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดน้ าเรยีนเสนอความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระโดยสรุป ดงันี ้

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกับรายการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ (Whitewash) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการขอผ่อนผนั Whitewash มีความเหมาะสมในส่วนของ 
เง่ือนไข และความจ าเป็นในการท ารายการ และผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการท าการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ 
(Whitewash) และรายการท่ีเก่ียวขอ้ง การท ารายการในครัง้นี ้ถือเป็นการแกปั้ญหาสภาพคลอ่ง ซึง่จะ
ช่วยใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทในเครอืสามารถด าเนินการปรบัปรุงฐานะทางการเงินใหส้ามารถด าเนินกิจการ
ตอ่ไปได ้และสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูห้รือเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการผอ่นผนัการ
ท าผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู ้ในอนาคตเมื่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 คลีค่ลาย และหาก
ผูถื้อหุน้ไมอ่นมุตัิการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ (Whitewash) ให ้AAA ในครัง้นี ้ผูร้ว่มลงทนุรายใหม ่
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(ผูจ้องซือ้หุน้ใหม่และผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ก็ไม่ยินดีที่จะจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ของบรษัิทฯ และหากบรษัิทฯ ไมด่  าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และ ไทย
แอรเ์อเชีย ขา้งตน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ส่งผลให้เจ้าหนีข้าดความเช่ือมั่นถึง
ความสามารถในการช าระหนีข้องบรษัิทฯ ในอนาคต โดยเหตกุารณด์งักลา่วอาจท าใหบ้รษัิทฯ ตกอยูใ่น
สภาวะลม้ละลาย ซึง่จะสรา้งความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการขอผ่อนผนั Whitewash มีความเหมาะสมในส่วนของ
เง่ือนไขและความจ าเป็นในการท ารายการ  

จากสถานการณ ์COVID-19 สง่ผลใหก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ ไทยแอรเ์อเชีย ติดลบ จน
ไมส่ามารถจ่ายเงินเดือนพนกังานไดต้ัง้แต่เดือนสิงหาคม 2564 ประกอบกบั ไทยแอรเ์อเชีย ไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบางประการของสญัญาเงินกูไ้ด ้บริษัทฯ จึงตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคลอ่งอย่าง
รุนแรง ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และ ไทยแอร์
เอเชีย ขา้งตน้ บริษัทฯ จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ส่งผลใหเ้จา้หนีข้าดความเช่ือมั่นถึงความ 
สามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ ในอนาคต โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าใหบ้ริษัทฯ ตกอยู่ใน
สภาวะลม้ละลาย ซึง่จะสรา้งความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั  

 ความเหมาะสมของราคาของหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมโ่ดยบรษัิทฯ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ราคาที่บริษัทฯ เสนอขายหุน้ PP ใหแ้ก่ AAA เป็นราคาที่ต  ่า
กวา่ราคายตุิธรรม ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัราคาหุน้สามญัของบรษัิทฯ  

วิธีการประเมินมูลค่าหุน้ 
มูลค่า

ยุติธรรม 
ราคาเสนอ 
ขายหุน้ PP 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

ร้อยละ 

1) วิธีมลูคา่หุน้ตามบญัชี 2.23 1.75  0.48  27.48 

2) วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี 2.23 1.75  0.48  27.48 
3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด1/ 2.38 – 3.03 1.75 0.63 – 1.28 35.78 – 73.15 

4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 
(P/BV Ratio) 

6.28 - 8.84 1.75 4.53 - 7.09 259.11 - 405.04 

5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (P/E)  ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีไ้ด ้

6) วิธีเปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้ขาย
กิจการท่ีผา่นมา 

ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีไ้ด ้

7) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด  ไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุน้ดว้ยวิธีนีไ้ด ้

หมายเหต:ุ 1/ มูลค่ายตุธิรรมตามความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการผอ่นผนั Whitewash 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดพ้ิจารณาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในการท ารายการในครัง้นี ้และมีความเห็นว่า
การท ารายการมีความเหมาะสม  
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ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

1. ช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได ้ 
2. ช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถเติบโตไดใ้นอนาคต 
3. ช่วยใหบ้รษัิทฯ มีความนา่เช่ือถือดีขึน้ (Rating)  
4. ช่วยใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งเขา้สูแ่ผนฟ้ืนฟกิูจการ หรอืถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดีทางกฎหมาย  
5. ช่วยใหบ้รษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้  
6. การออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีน้า่จะพอเพียงส าหรบัการแกปั้ญหาส าคญัของบรษัิทฯ  

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการกบั AAA 

1. สามารถรกัษาความลบัในการเจรจาตอ่รองได ้ 
2. การเจรจาตกลงสามารถท าไดร้วดเรว็  
3. AAA เป็นบรษัิทในเครือ AAGB ซึ่งเป็นบรษัิทที่มีความเขา้ใจในธุรกิจ เป็นเจา้ของตราสินคา้ และ

ไมม่ีนโยบายในการครอบง ากิจการ  
4. บรษัิทฯ ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินทนุท่ีไดร้บัเพื่อแกปั้ญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการและการเขา้ท ารายการกบั AAA 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ผลกระทบต่อราคา (Price 
Dilution) และผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earning Dilution)  

2. ผูถื้อหุน้ใหม ่(บคุคลในวงจ ากดั) จะมีสทิธิคดัคา้นมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ในสว่นท่ีเก่ียวกบั
วาระพิเศษ และ/หรือวาระส าคญัต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

3. มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท ารายการกบั AAA 

 ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความเสีย่งในการท ารายการ 

ความเสีย่งและผลกระทบจากการเขา้ท ารายการ 

1. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

2. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการไมไ่ดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และการลงทนุในใบแสดงสทิธิ
ในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (NVDRs)  

3. ความเสี่ยงกรณี พรบ. การเดินอากาศ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มีขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่าง
ดา้ว และบคุคลที่มิไดม้ีคณุสมบตัิตาม พรบ. การเดินอากาศ ซึง่อาจมีผลตอ่สภาพคลอ่งและราคา
ตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ  

4. ความเสีย่งดา้นบรหิารจดัการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
5. การยกเลกิสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ของ ไทยแอรเ์อเชีย และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
6. ความเสีย่งจาก AAA แตง่ตัง้กรรมการบรษัิทฯ มากกวา่ที่ไดต้กลงกนัไว ้
7. บรษัิทฯ อาจไมไ่ดร้บัเงินเพิ่มทนุตามตอ้งการไดท้นัเวลา   
8. โครงสรา้งการเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสลบัซบัซอ้น  
9. ความเสีย่งจาก COVID-19 ที่ยืดเยือ้ท าใหก้ารเพิ่มทนุในครัง้นีไ้มเ่พียงพอ  
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10. หากผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุ PP เพิ่มทนุ RO Whitewash และหรือรายการที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปรบัโครงสรา้ง รายการใดรายการหนึง่ จะท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ท ารายการใดๆ ไดเ้ลย 

มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 -  คุณโสมาวดี หิมะทองค า (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

  ราคายตุิธรรมที่ไดแ้สดงไวน้ี ้เป็นราคาก่อนหรอืหลงัเพิ่มทนุ 

 - คุณวุฒชิัย ธรรมสาโรช (ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ จากบรษัิท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั): 

เป็นราคาที่ท าก่อนการเพิ่มทนุครบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมอีก 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ  AirAsia Aviation Limited โดย
อาศยัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท (Whitewash)  ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี ไมม่ีบคุคลตามมาตรา 258 ของ
ผูข้อผอ่นผนั บคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผ่อนผนั และบคุคลตามมาตรา 258 ของบคุคลที่กระท า
การรว่มกนั (Concert Party) กบัผูข้อผอ่นผนั) ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,079,326,496 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2688 
ไมเ่ห็นดว้ย 22,669,295 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.7307 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการแก้ไข
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ 

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และไทย
แอรเ์อเชีย และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควร
อนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 3 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 12 ท่าน ทั้งนี ้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่ ทัง้ความ
เหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถ และความพรอ้มที่จะอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่
ในฐานะกรรมการ รวมทัง้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และมีความเห็นใหเ้สนอช่ือบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั   

(ข) นายทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม และ  

(ค) นายรอซแมน บิน โอมาร ์  

เขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ และแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนหมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ 

(ข) นาย ยทุธพงศ ์มา เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายปรชีญา รศัมีธานินทร ์และ 

(ค) นายดิเนช นมับิอาร ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง 

โดยกรรมการท่านเดิมทัง้ 3 ท่านจะลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ในวนัเดียวกับการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  

ทัง้นี ้นายศิโรตม ์เสตะพันธุ จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ และนายดิเนช นัมบิอาร ์จะไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์โดยนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์จะ
ยงัคงด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไป 

โดยค่าตอบแทนของกรรมการใหม่จะเป็นไปตามจ านวนค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 

ทัง้นี ้กรรมการเขา้ใหม่ดงักลา่วไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรอง และผา่นการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงั
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแลว้ว่าการเพิ่มจ านวนกรรมการดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการลงทุนและการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อีกทัง้ผูท้ี่ไดร้บัการ
เสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท เป็นผูม้ีความเหมาะสม ทัง้ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์
ความรูค้วามสามารถ และความพรอ้มที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ รวมทัง้ความ
ช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการบรษัิทฯ และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ภายหลงัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะประกอบไปดว้ยสมาชิกดงัตอ่ไปนี ้ 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายดเินซ นมับิอาร ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายศิโรตม ์เสตะพนัธ ุ กรรมการอิสระ 

5. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

6. นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7. นายไพรชัล ์พรพฒันนางกรู กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

8. นายทารุมาลงิแกม คานาลงิแกม กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

9. นายรอซแมน บิน โอมาร ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

10. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

11. นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

12.  นายยทุธพงศ ์มา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
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นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมใหม่ข้างต้น 
คณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

เดิม 

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์หรอืนายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ลงลายมือช่ือรว่มกนันายไพรชัล ์พรพฒันนางกรู หรือ
นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง หรือหม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล หรอืนายปรีชญา รศัมีธานินทร ์คนใด
คนหนึง่ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 

แกไ้ขเป็น 

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ลงลายมือช่ือรว่มกบันายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า หรือ นายไพรชัล ์พรพฒันนางกูร 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท” หรือ “นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า และ นายไพรชัล ์พรพฒัน
นางกรู ลงลายมือช่ือรว่มกบั นายทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม หรอื นายรอซแมน บิน โอมาร ์รวม
เป็นสามคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท”   

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม 

มติที่ประชมุ  

ที่ประชมุมีมติ ดงันี ้ 

วาระที่ 8.1 อนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 3 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจ านวน 12 ทา่น ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มี
สว่นไดเ้สยี และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,081,973,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3542 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,012,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6451 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0006 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2  อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สีย และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 8.2.1 นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั  เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ 

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 
งดออกเสยีง  10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   
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วาระที่ 8.2.2 นายทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ 

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 

งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.3 นายรอซแมน บิน โอมาร ์เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ  

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.4 นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนหมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ 

เห็นดว้ย  3,081,973,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3542 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,022,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6454 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.5 นาย ยทุธพงศ ์มา เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายปรชีญา รศัมีธานินทร ์และ 

เห็นดว้ย  3,081,973,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3542 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,022,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6454 
งดออกเสยีง 10,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.2.6 นายดิเนช นมับิอาร ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลั่ง 

เห็นดว้ย  3,081,858,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3505 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,137,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6491 
งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 

รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 8.3  อนมุตัิการแกไ้ขกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  (ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดที่มีสว่นไดเ้สยี และไม่
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) ดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย  3,081,983,691 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3545 
ไมเ่ห็นดว้ย 20,022,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.6454 
งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (518 ราย) 3,102,005,791 เสยีง   

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) และ/
หรือใหค้ณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุม  
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

 -  คุณธ ารง อนันตท์วีผล (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง): 

มมุมองการท่องเที่ยวครึง่ปีแรก และครึ่งปีหลงัของปี 2565 ทางผูบ้รหิารมองวา่จะเป็นอย่างไรบา้ง เมื่อ
เปรยีบเทียบก่อนสถานการณโ์ควิดในปี 2562 และในกรณีที่เลวรา้ยที่สดุบรษัิทคาดการณเ์ป็นอยา่งไร 

 - คุณธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ (ประธานกรรมการบรหิาร): 

ทางทีมผูบ้ริหารก็คาดการณไ์วว้า่การเดินทางในประเทศจะคอ่ย ๆ ทยอยกลบัมา คิดวา่โควิดระลอกใหม่
ไม่นา่จะเกิดขึน้แลว้ เพราะวา่มีการฉีดวคัซีนไปคอ่นขา้งเยอะ และสว่นใหญ่เริม่มีการฉีดเข็มที่ 3 กนัแลว้ 
รวมทัง้เด็กนกัเรยีนก็เริม่มีการฉีดกนัแลว้ สถานการณข์องเที่ยวบินในประเทศคอ่ย ๆ ทยอยดีขึน้ จะเห็น
วา่ตัง้แต ่ธนัวาคม จนถึงมีนาคม ซึง่เป็นหนา้ท่องเที่ยว การเปิดประเทศ หรอืมีเที่ยวบินตา่งประเทศมากขึน้ 
จะเป็นแรงกระตุน้ใหก้ารทอ่งเที่ยวกลบัมาและผลการด าเนินงานของบรษัิทจะทยอยดีขึน้ ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เริม่จากไตรมาสที่ 1 เป็นตน้ไป เราคาดการณก์นัไวว้า่ ถา้การทอ่งเที่ยวหรอืเที่ยวบินต่างประเทศกลบัมา
ประมาณ 30 - 50% ภายในครึง่ปีแรกไดก็้จะเป็นผลดี และครึ่งปีหลงัก็อาจจะเพิ่มมาเป็นประมาณ 70% 
จนครบ 100% ของจ านวนเที่ยวบินในต่างประเทศ ก็น่าจะเป็นปีถัดไปในไตรมาสที่ 1 ถา้เป็นลกัษณะ
เช่นนี ้ผมเช่ือว่ากระแสเงินสด ผลประกอบการ จะค่อย ๆ ทยอยดีขึน้ไปเรื่อย ๆ ตามล าดบั เมื่อไตรมาส
สดุทา้ยของปีที่แลว้ตอนที่เราเริม่เปิดใหบ้ินในประเทศ เรามีเที่ยวบินในประเทศเกือบจะเท่าก่อนโควิด
แลว้ ซึ่งเป็นการพิสจูนแ์ลว้ว่า ถา้มีการท่องเที่ยวในประเทศเกิดขึน้จริง  ๆ เราสามารถที่จะมีเที่ยวบิน
เกือบเท่าประมาณ 90% ก่อนโควิดได ้แต่กว่าผลประกอบการจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไดต้อ้งมีเที่ยวบิน
ตา่งประเทศอยา่งนอ้ย ๆ 50% ขึน้ไป เราก็เต็มที่นะครบั จะเห็นวา่การด าเนินการทางการตลาดเราไมไ่ด้
หยดุเลย ถึงแมจ้ะมีเที่ยวบินเลก็นอ้ย ก็นา่จะประมาณนีท้ี่คาดการณไ์วค้รบั 

ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิอีก  

ประธานที่ประชมุกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ีเขา้รว่มประชุมในวนันี ้พรอ้มประกาศ
ปิดประชมุ 

สรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 21 ราย จ านวนหุน้ 1,972,607,096 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่รบั
มอบฉันทะ 497 ราย  จ านวนหุ้น  1,129,398,695 หุ้น  รวม เป็นจ านวนผู้เข้า ร่วมประชุม  518 ราย  จ านวนหุ้น 
3,102,005,791 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.9588 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทจะไดจ้ัดท า
รายงานการประชุมซึ่งบนัทึกรายละเอียดที่ส  าคญัโดยสรุปที่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 
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เอกสารแนบท้าย 

การชีแ้จงต่อค าถามจากการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซึ่งไม่ได้ชีแ้จงในที่ประชุม 

1. ค าถามจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง คณุธ ารง อนนัตท์วีผล 

มองยงัไงกบัสถานการณโ์ควิดในยโุรปลา่สดุ มีความกงัวลหรอืไม่ 

ค าตอบ บริษัทไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทั่วโลกอยา่งใกลชิ้ด รวมไปถึงสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของ COVID-19 ในยโุรปลา่สดุ ซึง่บรษัิทคาดวา่แนวทางและนโยบายการจดัการตา่ง ๆ ของทัง้ภาครฐัและ
ทกุ ๆ ภาคสว่น จะท าไดด้ีขึน้เนื่องจากทกุคนมีประสบการณท์ีจ่ะสามารถท าใหร้บัมือกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดได ้
โดยบรษัิทเช่ือวา่การแพรร่ะบาดจะไมรุ่นแรงเหมือนท่ีผา่นมา 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

นายสันตสุิข คล่องใช้ยา 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ        
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรอง)  

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 13 ธนัวาคม 2554 

อายุ (ปี)   56 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  0.06 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 143/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 28 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยนื 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2554 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชย ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2550 - 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายการพาณิชยแ์ละ
รายไดพ้ิเศษ 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 

- - - 

 
                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     - 1/1 ครัง้ 
 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายสนัติสขุ คล่องใชย้า เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ
ประสบการณจ์ากการเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูภายในองคก์ร ซึ่งท าใหม้ีประสบการณใ์นธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดีมากว่า 
10 ปี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ ์และช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่   
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นายวีรยุทธ โพธารามิก 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  22 กมุภาพนัธ ์2561 

อายุ (ปี)   52  

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 264/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 62/2562 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประสบการณท์ างาน และการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จสัมิน เทคโนโลยี โซลชูั่น 

2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิาร
ความสมัพนัธก์ลุม่ธุรกิจองคก์ร 

บมจ. โมโน เน็กซ ์ 

(บมจ. โมโนเทคโนโลยี) 

2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสประจ าส านกั
ประธานผูบ้รหิาร 

บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบรนด ์

2552 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี ้

2561 - 2565 รองประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการ
อิสระ 

บมจ. วาว แฟคเตอร ์(บมจ. 
อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

2560 - 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองคก์ร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2554 - 2562 ผูอ้  านวยการประจ าส านกัประธาน
ผูบ้รหิาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล 

                                                           
1 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อลัเทอรเ์นท เจอรน์ีย ์

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. โกรว ์กรนี คอนซลัแตนท ์

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. วี.บี. คอรเ์ปอเรชั่น 

2562 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล 
บาสเกตบอลลคี 

2554 - 2560 ผูจ้ดัการทีมฟตุบอล BBCU Big Bang Chula United 
Football Club 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 7/7 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 5/5 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 3/3 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     - 1/1 ครัง้ 

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นวา่ นายวีรยทุธ โพธารามิก เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด  และเป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมีความเช่ียวชาญในดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นกฎหมาย ดา้นกลยทุธ ์ซึง่จะช่วย
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการใหค้วามเห็นส าคญัไดอ้ย่างเป็น
อิสระ  จึงควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่  
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นายศิโรตม ์เสตะพันธุ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ กรรมการอิสระ   

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  50 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปรญิญาโท MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A. 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 27/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(5 บริษัท) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. อีทราน (ไทยแลนด)์ 

2556 - ปัจจบุนั Managing Partner บจ. เอ็กซฟ์อรแ์ม็ท ฟิมล ์

2554 - ปัจจบุนั Managing Partner บจ. เอ็กซฟ์อรแ์ม็ท 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิจิตรานนัท ์พรอ็พเพอรต์ี ้

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

เนื่องจากคณุศิโรตม ์เสตะพนัธุ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 จึงยงัไม่
มีการเขา้รว่มการประชมุในปีที่ผา่นมา      

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายศิโรตม์ เสตะพันธุ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็น
ผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถดา้นการบญัชีและ
การเงิน เศรษฐศาสตร ์การบริหารจดัการและบริหารธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน และมีความ
เช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม ซึง่จากความรูค้วามสามารถดงักลา่ว จะสามารถช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทไดเ้ป็น
อย่างดี อีกทัง้ยงัสามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้นการใหค้วามเห็นส าคญัไดอ้ย่างอิสระ  จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่ 
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นายดเินช นัมบิอาร ์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  69 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 St. Aiden’s Primary School, Bahau, N.S, Malaysia 
 St. Joseph’s College, Connoor, Nilgiris, India 
 North Gloucestershire College of Technology, Cheltenham, England 
 University of Aston Birmingham, England 
 B.Sc. (Hons) Building Economics/ Quantity Surveying 
 FRICS, Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors 
 PMI, Project Management Institute (USA) Member 
 Oxfords Said Business School, Management Programme 
 INSEAD Fontainebleau, Management Programme 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท IRGA Sdn. Bhd. 

ปัจจบุนั ประธาน LQ JVCo (TRX Lifestyle Quarter) 

2561 - ปัจจบุนั ประธาน Lendlease Malaysia 

2527 - ปัจจบุนั Founding Managing Director WTW Consultan Sdn. Bhd. 

2561 - 2564 ประธาน Malaysia Australia Business Council 

2542 - 2561 Managing Director Lendlease Malaysia (Former known 
as WTW Lendlease) 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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2538 - 2542 Managing Director WTW Bovis 

2522 - 2527 Development Manager C.H. Williams Talher & Wong 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

เนื่องจากคณุดิเนช นมับิอาร ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 จึงยงัไมม่ี
การเขา้รว่มการประชมุในปีที่ผา่นมา      

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายดิเนช นมับิอาร ์ เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด และมีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณใ์นดา้นการบริหารมามากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่สามารถใหค้  าแนะน าในการ
ด าเนินธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทัง้ยงัมีความเช่ียวชาญในหลากหลายดา้น เช่น การบญัชีและการเงิน การบรหิารจดัการและ
การบรหิารธุรกิจ การตลาดและการสือ่สารการตลาด เศรษฐศาสตร ์วิศวกรรม การก ากบักิจการและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
อีกทัง้ยงัสามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้นการใหค้วามเห็นส าคญัไดอ้ย่างอิสระ  จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทอีกวาระหนึง่  
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุรือ่งและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้นัน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอื ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบั
ไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนัที่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน   
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ใน ขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่จะตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

       ทัง้นี ้การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงักลา่วตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบั  
ในขณะนัน้ หรอืน ากฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งนัน้มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม และใหถื้อว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ที่มาประชมุในที่ประชมุแหง่เดียวกนัตามวิธีการที่บญัญัติ
ไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้

 ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว 
และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัสง่ตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคนีแ้ละจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

         ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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 ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

 ขอ้ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  

(7) กิจการอื่นๆ  

2. องคป์ระชุม  

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการป ระชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

3. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท  

4. เงนิส ารอง 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน 

5. วิธีการเลอืกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไมไ่ด ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3)  

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้ 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนั 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่  

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนที่แนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะและก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบี ้ยเลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบรษัิท  

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจา้งของบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท  

7. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด      
ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
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 (ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 (จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 (ฉ) การเลกิบรษัิท 

 (ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

 (ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 
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หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

1. วาระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระใหน้ับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น 

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

-  ผู้ร ับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

-  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือ
ระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ ร ับมอบฉันทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 

2.2 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไมไ่ด ้

2.3 บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจา้หนา้ที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใชว้ิธีการนบัคะแนน
เสยีงแบบ 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ (เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนน
เสยีงได)้ 

2. การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที ่7 เกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคล์งคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียง
ตอ่ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 
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3. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 

4. ส าหรับวาระที่ 7 เก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้ที่ไม่
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง  

5. ประธานในที่ประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนบัคะแนนเสียงของวาระ
นัน้ๆ เสรจ็สิน้ 
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ข้ันตอนและข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ในการเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุโปรดด าเนินการตามขัน้ตอนและอา่นขอ้ก าหนดเพื่อท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้ดงันี ้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยืน่แบบค าร้องเพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

1.1 ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมตอ้งยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชุมผ่านระบบ Inventech 
Connect โดยกรอกขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่ก าหนด และแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้น (เอกสารแนบ 6.1) ของหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ในการนี ้บรษัิทสงวนสทิธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 
ส  าหรบัผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่ปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
(Record Date) ตามที่บรษัิทก าหนด 

1.2 ในการยื่นแบบค ารอ้งตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะยืนยนัวา่ไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้งแลว้ และ
รบัทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง โดยหากการตรวจสอบปรากฏขอ้เท็จจริงใดๆ ที่ท  าให้
สงสยัวา่ขอ้มลูหรอืเอกสารที่เก่ียวขอ้งไม่ถกูตอ้ง บริษัทอาจใชด้ลุยพินิจด าเนินการใดๆ รวมถึงการปฏิเสธค ารอ้ง การ
ระงบัสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท    

1.3 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน 2565 จนกว่าการ
ประชุมจะแลว้เสร็จ อย่างไรก็ตามเจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลแบบค ารอ้ง (เฉพาะวนัท าการ ไม่รวม
วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) ช่วงเวลาตัง้แต ่8.30 - 17.30 น. 

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect  

2.1 ภายหลงัจากที่ไดด้  าเนินการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยยื่นแบบค ารอ้ง และแบบค ารอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบริษัท
เป็นที่เรยีบรอ้ย ระบบจะสง่ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปยงัอีเมลท่ีผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งตามขอ้ 1.1  ทัง้นี ้ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ถือเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็น
ความลบัและไมเ่ผยแพรช่ื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) ที่ไดร้บัจากบรษัิทใหบ้คุคลอื่นทราบ  

2.2 สทิธิในการเขา้รว่มประชมุและลงมติในการประชมุถือเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยช่ือผูใ้ชง้าน 
(Username) หนึง่ช่ือจะสามารถใชเ้พื่อเขา้สูร่ะบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนัได้
จากอปุกรณเ์พียง 1 เครือ่งเทา่นัน้ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจึงตอ้งใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) 
เพื่อเขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองเทา่นัน้ โดยจะตอ้งไม่อนญุาตใหบ้คุคลอื่นใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ทัง้นี ้บรษัิท ไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้หรือเนื่องมาจากการที่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ
มิไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนี ้
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2.3 การลงมติผา่นระบบ Inventech Connect ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะอาจลงมติลว่งหนา้ส าหรบัทกุวาระ หรอืจะลงมติ
ในวาระท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุม
ดงักลา่วจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระก่อนที่จะมีการปิดใหล้งมติในวาระนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบ
ฉนัทะออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่ถกูนบัเป็น 
องคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ 
อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุ (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตดัสิทธิของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการ
กลบัเขา้รว่มประชมุหรอืลงมติในวาระตอ่ไป 

2.4 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรอืประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ
สามารถกดปุ่ มไมโครโฟนที่อยู่บนหนา้จอเพื่อถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพช่ื์อและนามสกุล 
สถานะ (เป็นผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ) ตามดว้ยค าถามและ/หรือความคิดเห็น ทัง้นี ้ค  าถามและ/หรือความคิดเห็น
ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม หากมีขอ้เสนอแนะและค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกับ
วาระการประชมุ ขอใหน้ าเสนอในตอนทา้ยของการประชมุ โดยในการตอบค าถามและชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มประชุม บริษัท
ขอสงวนสทิธิที่จะชีแ้จงเฉพาะค าถามทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมเทา่นัน้  

2.5 ในกรณีทีม่ีการเปิดใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะถามค าถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมดว้ยภาพและเสียง              
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะยินยอมใหบ้ริษัทบนัทึก ใช ้รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะเพื่อ
ประโยชนใ์นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการจดัท าขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุม
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคมุเวลาการประชมุใหเ้หมาะสม ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะถาม
และ/หรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชบั และบริษัทสงวนสิทธิในการจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งจะ
ถามและ/หรอืแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุดว้ยภาพและเสยีงตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการยตุิการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น หากการถามค าถามหรือการแสดงความเห็นดงักลา่วมีลกัษณะ 
ละเมิดกฎหมาย หรอืละเมิดสทิธิของบคุคลอื่น  

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บรษัิทจะมีการเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ 
การยืนยนัตวัตน การเขา้ร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดท ารายงานการประชุม รวมถึงเก็บ
รวบรวม ใช้ เผยแพร่และบนัทึกภาพและ/หรือเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื่อประโยชนใ์นการประชุม
ดงักลา่วดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่น ผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะมีหนา้ที่แจง้ใหบ้คุคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลสว่น
บคุคลและสทิธิตามประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัดงักลา่วดว้ย  

3.2 บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดทัง้นีไ้ม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ท าลาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักลา่ว  
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4. ข้อก าหนดอื่นๆ 

4.1 เนือ้หา ภาพ และเสยีงในการประชมุถือเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาแต่เพียงผูเ้ดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนญุาตให้
ท าการบนัทกึ คดัยอ่ คดัลอก ใช ้รวมถึงเผยแพรเ่นือ้หา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ ทัง้นี ้
บรษัิทขอสงวนสทิธิในการด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ี่กระท าการดงักลา่ว 

4.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะใชง้านระบบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผา่นระบบ Inventech Connect ไม่ว่า
ดว้ยประการใดๆ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีบ่รษัิทก าหนดส าหรบัการประชุม ซึ่งอาจ
เป็นเหตใุหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหายไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องรอ้งด าเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดี โดย
บรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ หรอืผูด้  าเนินการดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิททัง้จ านวน 

4.3 บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตใหผู้ถื้อหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ไมย่ินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันีเ้ขา้
ร่วมการประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะไม่
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรอืตามค าวินิจฉยัของประธานในที่ประชมุ  

4.4 ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรบัทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึน้อยู่กับเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
(Internet) การเช่ือมตอ่และรบัขอ้มลู รวมถึงอปุกรณข์องผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุอนัเนื่องมาจากเหตใุดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิท ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะ
ไมเ่รยีกรอ้งหรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหบ้รษัิทรบัผิดชอบ 
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เอกสารแนบเพื่อยนืยนัสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

ของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาเขา้ประชมุ E-Meeting ดว้ยตนเอง  

1) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่น
ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดามอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ E-Meeting 

1) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่น
ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย   

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

และผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลใหผู้แ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4) หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทน  

นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 
1) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 

                                                           
 เอกสารแสดงตัวตน ตอ้งเป็นเอกสารที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง หรอืบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ  
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2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องดว้ยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ีประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บรษัิทจึงไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน 
ดงันี ้

1) บรษัิทไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจน 
และตายตวัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

2)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีความประสงคท์ี่จะใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไป  
ที่ง่ายไม่ซบัซอ้น หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ก าหนดไวเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ  และแต่งตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
2 แบบดงักลา่ว ไดจ้าก www.aavplc.com  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้เวน้แต่ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถ
ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได ้

 

http://www.aavplc.com/
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วิธีปฏิบตัิและคู่ มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://inet.inventech.co.th/AAV164520R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และด าเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัท ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีน
วันที่ 21 เมษายน 2565 จนกวา่จะปดิการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัททา่นใดทา่นหนึ่งตามทีบ่ริษัทได้ก าหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกลา่วจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โปรดดู
รายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระใน เอกสารแนบ 7 
 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9133 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดงพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 6.1) 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฏบิัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

.
2 น า Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” จะถือว่าผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

.
5.3 กด “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งาน Webex Meeting 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Webex Meeting 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Webex Meeting 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”

ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect  

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ ์

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เพื่อเข้าใช้งาน 

Inventech Connect 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 
หมายเหตุ : 

1. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหากท าการ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุด” แล้ว ไม่ท าการลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยังคะแนนที่การประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใข้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี”   เพื่อเข้าใช้งาน 
Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบัญชีก่อนหน้ายังถูกนับเป็นฐานในวาระที่ด าเนินการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย
แล้ว 

3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้หาก 
ผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูก
ด าเนินการ 



เอกสารแนบ 6.2 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์ค าถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ ์
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 

3 



เอกสารแนบ 6.2 
 

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/AAV164520R 

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบค าร้อง 
และก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 



เอกสารแนบ 7 

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษัิทเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)  

ท่านผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่าน
สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะไว ้และไดร้ะบช่ืุอกรรมการ
อิสระเพื่อเป็นทางเลือกใหก้ับผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ส าหรบัคุณสมบตัิและขอ้มูลกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ปรากฏอยูใ่น เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการประชมุ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1 มายงับรษัิททางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้โดยเอกสาร
จะตอ้งมาถึงบรษัิท ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 20 เมษายน 2565 (วนัท่ีไดร้บัเอกสาร)  

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง ชัน้ 3 
หอ้งเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

การสง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

บรษัิทขอเรยีนเชิญผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะสง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565
สามารถสง่ค าถามและวาระที่ตอ้งการจะสง่ค าถาม พรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์และ E-mail มายงับรษัิทไดท้ี่  
taa_investorrelations@airasia.com  หรอื สง่เอกสารทางไปรษณียม์าที่ 

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง ชัน้ 3 
หอ้งเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 18 เมษายน 2565 โดยบรษัิทจะไดร้วบรวมและเตรยีมชีแ้จงตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 



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 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายวิเชฐ ตันตวิานิช 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 

    กรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ ์2561 

อายุ (ปี)     61 

ที่อยู ่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  

หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.  
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรก์ารเงินและการคลงั) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที่ 56/2556 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที่ 1/2548 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 2/2000  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, 

Oxford University 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และพาณิชย ์(TEPCOT) รุน่ที่ 3/2553 
 หลกัสตูรผูน้  าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยนื 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บมจ. น า้ตาลบรุรีมัย ์

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

2561 - 2563 กรรมการอิสระ บมจ. น า้ตาลบรุรีมัย ์

2555 - 2560 ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(19 บริษัท) 

 

 

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บจ. แบงคอกจีโนมิกสอ์ินโนเวชั่น 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซ็นเตอร ์

2564 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูรวิทยา
การเกษตรระดบัสงู (วกส.) 

2564 - ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
แผนการแกไ้ขปัญหารฐัวิสาหกิจ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ (สคร.) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้างคณุวฒุดิา้น
การเงิน เศรษฐศาสตร ์และการ
จดัการกองทนุ/ ประธาน
อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและคดัเลอืก
ผูป้ระกอบการท่ีขอรบัการ
สนบัสนนุ  
(ภาคกลาง) 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงิน คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ขายความคิด 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ชารป์ แรบ็บิส 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ซุปเปอร ์เบรนส ์ซิตี ้

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. มายดท์มูารเ์ก็ต 
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ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. วีเอสท ี

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. อินเอนเทค เอ็นเนอรจี์ ้อินเตอร์
เนชั่นแนล ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เฟิรม์ 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เวอรต์เิคิล ลิง้ค ์

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เอชบีดี คอนเน็คท ์

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. เกรท แวล ูโซลชูั่น 

2561 - 2564 ที่ปรกึษาคณะกรรมการกลุม่
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2561 - 2564 ประธานกรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. จีเอ็มโอ – แซด.คอม ครปิโทนอมิคซ ์
(ประเทศไทย) 

2560 - 2564 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 

2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

บจ. วินด ์เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2561 - 2563 ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean) 

2561 - 2563 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บจ. เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์

2561 - 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
เชียงใหม ่

2560 - 2562 ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรพัย ์จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2555 - 2562 ประธานกรรมการบรหิารศนูย ์     
C asean 

บจ. ซี เอ ซ ี

2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA) 

2560 - 2561 ประธานคณะอนกุรรมการดา้น
การตลาดและประชาสมัพนัธแ์ละ
กรรมการอิสระ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2548 - 2560 กรรมการและประธานคณะท างาน
ดา้นธุรกิจการเงิน 

หอการคา้นานาชาติ ประเทศไทย 

2551 - 2560 ที่ปรกึษา สมาคม ไทย – ญ่ีปุ่ น 

2553 - 2560 ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชิง
สรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2553 - 2560 ที่ปรกึษา ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

2558 - 2560 ที่ปรกึษารฐัมนตรวีา่การ กระทรวงพาณิชย ์
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2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่
ประเทศไทย (ธสน) 

2556 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 

2553 - 2560 รองประธานกรรมการอ านวยการ สถาบนัวิทนาการตลาดทนุ (วตท.) 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 3/3 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     - 1/1 ครัง้ 
 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ในคร้ังนี ้      

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี ้    - ไมม่ี - 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้_________________________    เขียนท่ี _________________________________     
Shareholder’s Registration No.                                                                Written at 

วนัท่ี______เดือน______________ พ.ศ. _______ 
Date          Month                        Year 
 

(1) ขา้พเจา้         สญัชาต_ิ_____________________________ 
             I/We          Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี______________________________________________________________________________________________________  
Address 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
being a shareholder of  Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั___________________________เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of   shares  and are entitled to vote equal to                votes as follows:  

      หุน้สามญั____________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________________________เสียง         
 ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to                                            votes 
       หุน้บรุมิสิทธิ__________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________________________________เสียง 
      preference share    shares  and are entitled to vote equal to                              votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเต็มซึ่ง
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบรษิัท) 
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in full version of 
Invitation to Shareholders that can be downloaded from the Company’s website)  
 1. ช่ือ (Name)   นายวเิชฐ ตนัตวิานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อาย ุ(age)__61__ ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at)______ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___                  
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)    หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name)                                                            อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at) ______________ 
                                                                                                                                                                                             .หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name)                                                            อาย ุ(age)            ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at) ______________ 
                                                                                                                                                                                             .หรือ (or)                                                                 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, April 21, 2022, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s 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. 
 
 
 
 
 

บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นต้องแจ้งยนืยันการมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
ท้ังนี ้สามารถศกึษารายละเอียดข้ันตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุมได้ที่ www.aavplc.com 

Onsite registration will not available on the Meeting day, and granting proxy are required to submit in advance.  
Please study the procedure and registration guideline via www.aavplc.com  

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

วาระที่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Matter to be informed by Chairman 

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

 วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่26 พฤศจกิายน 2564 
Agenda 2  To consider and certify Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 

November 26, 2021 

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

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

 เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2021 

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

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 
Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income 

for the year ended December 31, 2021 

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

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
Agenda 5 To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for 

the year 2021 

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

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2022 

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

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired 

by rotation in 2022 

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
To elect Directors as a whole 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each Director individually  
1) ช่ือกรรมการ (Name)  นายสนัตสิขุ คล่องใชย้า (Mr. Santisuk Klongchaiya) 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name) นายวีรยทุธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name) นายศโิรตม ์เสตะพนัธุ (Mr. Sirot Setabandhu)  
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
4) ช่ือกรรมการ (Name) นายดเินช นมับอิาร ์(Mr. Dinesh Nambiar)  
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2022 

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ______________________________________________________ 
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(6)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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. 
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(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ 
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 
หมายเหตุ/ Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ได้
เวน้แตก่รณีผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ 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. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียในกิจการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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 

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

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้ง
ประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022, 14.00 hours by electronic means which would 
broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:           

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

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  เร่ือง           
Agenda        Subject:            

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
  



เอกสารแนบ 9 
Attachment 9 

 

วาระที่          เร่ือง___   __เลือกตัง้กรรมการ____________________________________________     __ 
Agenda         Subject:      Election of Directors___________________________________    ________                                                                                   

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

วาระที่                เร่ือง           
Agenda        Subject:            

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

 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

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

 
ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       )  



 

บริษัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

222 ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง อำคำรส่วนกลำงชั้น 3 ห้อง 3200  

ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 

โทรศัพท:์   02-562-5700 
โทรสำร:    02-562-5705 

www.aavplc.com 




