
  

 

 

 

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

AAV12/2020  

                                                                                                                  12 มิถนุายน 2563 

เร่ือง การก าหนดวนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 การงดจ่ายปันผล
ประจ าปี 2562 และอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัท 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมครัง้ที่ 5/2563 
เมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2563 อนมุตัิก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2563 ในวนัที่  
29 มิถนุายน 2563  

2. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชมุ Foxtrot และ Golf ส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
สว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

3. ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้

วาระท่ี 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ  

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2562  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้
อยา่งถกูต้องและครบถ้วนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  
2562 และรายงานประจ าปี 2562 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562 ซึง่บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลง
ที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2562 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุล  
(งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6137 ซึ่งสงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรร
ก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ  
474 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามบริษัทมีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 
เนื่องจากเป็นบริษัทชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีในระดบัสากล และมีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อให้การสอบบญัชีภายในกลุม่แอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน 
ซึง่จะเพิ่มประสทิธิภาพในการประสานงาน โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

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

 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ให้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของ 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน  

 รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท
เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท เทา่กบัปี 2562 นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับ
การคดัเลอืกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 ด้วย ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 4.40 ล้านบาท 
เทา่กบัปี 2562 นอกจากนีม้ีคา่ตรวจสอบที่เกิดขึน้ครัง้เดียวเนื่องจากการเปลีย่นระบบบญัชี
และ TFRS ใหม่ จ านวน 0.6 ล้านบาท และ BOI จ านวน 0.8 ล้านบาท ทัง้นี ้การแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระประจ าปี 2563 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2563 จ านวน 3 ทา่น กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึง่ ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

7.1  นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ 

7.2  นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ 

7.3  นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 



 3  

 

 ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

8.1 ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุก
เดือน และได้รับเบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุ
มากกวา่ 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชุมคนละ 80,000 บาท เท่านัน้ 
โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้
ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้
ได้รับเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้ 

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
100,000 บาท 

8.3 ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ
บริษัทให้เป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรือคณะท างานชดุตา่งๆ ของบริษัท ให้กรรมการ
บริษัทที่ได้รับการแตง่ตัง้ดงักลา่วได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 
บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการ
ประชมุเกินกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

8.4 ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรา 
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

 คา่ตอบแทนอื่นๆ 
 สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 

 กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย) 
ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบิน
จ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัท
ก าหนด สทิธินีใ้ห้ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเทา่นัน้ 
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 ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการ 
ชดุยอ่ย 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทจ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่าน
สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
นัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 

 ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานในที่ประชมุจะก าหนดให้ด าเนินการประชมุ
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจดัการประชุมด้วยวิธีดงักลา่วต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนัน้ และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุม
แหง่เดียวกนั ตามวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออก
เสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชมุคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ การ
จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ ซึง่จะต้องจดัสง่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจดั
ให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลกัฐาน
ด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
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 ข้อ 31.   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุม    
ผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสีส่บิห้า (45) วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ 
รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัท่ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสีจ่ะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้
นัน้ให้แก่บริษัท 

 ทัง้นี ้การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่
บญัญตัิไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบัในขณะนัน้ หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องนัน้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และให้ถือวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตาม
วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

 ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดย
ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลา
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจัดให้มีการ
จดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดย
อาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
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         ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่
และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักลา่ว 

 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 
และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ
การควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
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4. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการ
ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุใหมใ่นกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัโดยต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้า รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้าตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมี
ความหว่งใยในความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุมและทีมงานทกุฝ่าย โดยบริษัทจะจดัเตรียมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัด้านสขุอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่ส่วน
ราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชุมหรือสมัมนา รวมทัง้กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะเป็นการ
รวมกนัของคนหมูม่ากอยา่งเคร่งครัด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้ริษัทจ าเป็นต้องจดัสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง
ในทกุจดุซึง่จะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้องประชมุมีจ านวนจ ากดัประมาณ 50 ที่นัง่ ส าหรับท่ีนัง่ส ารองซึง่อยูภ่ายนอกอาจไมไ่ด้
รับความสะดวกมากนกั รวมทัง้ไมส่ามารถให้คนจ านวนมากมารวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัเป็นเวลานานได้ ดงันัน้เพื่อความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัของทกุทา่น บริษัทจ ำเป็นต้องขอให้ท่ำนผู้ถอืหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะกำรเข้ำประชุมให้แก่
กรรมกำรอิสระของบริษัท ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุก
วาระลว่งหน้าได้โดยบริษัทจะจดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมกบัรายช่ือกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะที่
จะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นต่อไป ส ำหรับท่ำนผู้ถือหุ้นที่ มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองบริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำประชุมให้บริษัททรำบ
เป็นกำรล่วงหน้ำด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งมาตรการตา่งๆ โดยละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ที่จะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสนัติสขุ คล่องใชย้า) 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 


