
 

 
 
        14 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2560 
2 รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM  ซึง่ประกอบด้วยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ

บริษัท และงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
3 ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก 

จากต าแหนง่ตามวาระ 
4 ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น  และนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท 
5 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
6 เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ  วิธีการมอบฉนัทะ การ 

ลงทะเบียน  และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น 
7 ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 
8 แผนท่ีสงัเขปแสดงทีต่ัง้สถานท่ีประชมุ 

 
  เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัพุธที่ 18 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร โดยระเบียบวาระการประชมุมีดงันี ้ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
  
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 
  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 

18 เมษายน 2560 โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วได้บนัทกึถกูต้อง
ตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  
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วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปี 2560  ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
วาระที 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  สิน้สดุ ณ รอบปี
บญัชีของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซึง่แสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2560  ที่ผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

 
รายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 57,941.59 53,690.46 

หนีส้นิรวม 29,556.00 27,123.79 
สว่นผู้ ถือหุ้น 28,385.59 26,566.67 
รายได้รวม 28,493.35 26,065.94 
คา่ใช้จา่ย 26,151.24 23,151.18 
ก าไรสทุธิ 846.36 802.72 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.38 0.38 
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผล 
  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจาก

งบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึน้อยูก่บัการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทนุของบริษัทในแต่ละปี  หรือขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

  ทัง้นี  ้ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
802,716,835.- บาท (แปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพนัแปดร้อยสามสิบห้าบาท) ดงันัน้ จึงขอเสนอ
ให้จ่ายเงินปันผลส าหรับงวดการด าเนินงานของปี 2560  ในอัตราหุ้ นละ 0.30 บาท เป็นเงินจ านวน 
630,000,000.-บาท (หกร้อยสามสบิล้านบาท) คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 78 ของก าไรสทุธิ
เฉพาะกิจการภายหลงัการหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัท ยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการอนมุตัิจากที่ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2561 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลดงันี ้ 

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 (น าเสนอ) ปี 2559 

ก าไรสทุธิส าหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 802.72 1,680.93 
จ านวนหุ้น  (ล้านหุ้น) 2,100.00 2,100.00 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.38 0.80 
เงินปันผล (บาท / หุ้น) 0.30 0.75 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  (ล้านบาท) 630.00 1,575.00 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลภายหลงัการหกัส ารองตามที่ 
กฎหมายก าหนดเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 

78.48 99.05 

  

 และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน คือ 210,000,000 บาท ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมิต้องจัดสรรเงินก าไร
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ในอตัรา
หุ้นละ 0.30 บาท โดยแบง่เป็นเงินปันผลจากก าไรสว่นที่ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ทัง้จ านวน 
แก่ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่ มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที่ 9 มีนาคม 2561 โดยก าหนดจ่ายในวนัที่ 27 เมษายน 2561 และจัดสรรเงินส่วนที่
เหลอืเข้าเป็นก าไรสะสมของบริษัทตอ่ไป 
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วาระ 4.3 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัท  สรุปใจความส าคญัว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ซึง่กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มี
กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

  1. นายปราเสริฐ   ปราสาททองโอสถ  รองประธานกรรมการ 
             2. พลเอก วิชิต   ยาทิพย์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
             3. นางนฤมล   น้อยอ ่า   กรรมการ 
   4. นายสมบรูณ์   กิติญาณทรัพย์  กรรมการอิสระ  

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน  ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ  ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรม และมีประวตัิการท างานที่ไม่ดา่งพร้อย 
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่
ผา่นมา  

  นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แตไ่ม่
มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามา 

  ทัง้นี ้ข้อมลูของบคุคลที่เสนอให้เลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ปรากฏตามสิง่ที่สง่
มาด้วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 
วาระ 4.4 พิจารณาก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท 
  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ และพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และก าไรของบริษัท รวมถึงจ านวน
กรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้                   
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                                                            (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงนิรวม    
รายได้ธุรกิจสายการบิน 20,490 20,713 -1.07% 
รายได้รวม 28,493 26,766 6.45% 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้ 1,318 2,776 -52.51% 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบคุคลจากปีก่อน  25 506 -95.00% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 329 370 -10.90% 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 846 1,837 -53.93% 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.38 0.84 -54.76% 
ผลประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้น    
เงินปันผล จากผลการด าเนินงาน (บาท/หุ้น) 0.30* 0.75* -60.00% 
มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (บาท) 1 1 - 
จ านวนกรรมการทัง้คณะ (ท่าน) 12 12 - 

 หมายเหตุ : * เงินปันผลต้องได้รบัการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบั
ปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

 ปี 2561 (น าเสนอ) ปี 2560 

1.1 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
       -    ประธาน 
       -    กรรมการทา่นละ 

 
120,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

60,000 บาท/ครัง้ 

 
120,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

60,000 บาท/ครัง้ 
1.2 บ าเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15  

ของรายได้รวม 
จากงบเฉพาะกิจการ 
คิดเป็น 25.0 ล้านบาท 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15  
ของรายได้รวม 

จากงบเฉพาะกิจการ 
คิดเป็น 36.5 ล้านบาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทใช้หลกัเกณฑ์ในการค านวณบ าเหน็จกรรมการในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจาก 

       จากงบเฉพาะกิจการ และก าหนดเง่ือนไขให้สามารถจ่ายบ าเหน็จได้เมื่อบริษัทมีผลก าไรสทุธิและจ่ายเงินปันผล 
       ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง 
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     (2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
 ปี 2561 (น าเสนอ) ปี 2560 

2.1 ค่าตอบแทนรายเดอืนคณะกรรมการบริหาร 
- ประธาน 120,000 บาท/ตอ่เดือน 120,000 บาท/ตอ่เดือน 
- กรรมการทา่นละ 60,000 บาท/ตอ่เดือน 60,000 บาท/ตอ่เดือน 

2.2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 60,000 บาท/ตอ่ครัง้ 60,000 บาท/ตอ่ครัง้ 
- กรรมการทา่นละ 40,000 บาท/ตอ่ครัง้ 40,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

2.3 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธาน 45,000 บาท/ตอ่ครัง้ 45,000 บาท/ตอ่ครัง้ 
- กรรมการทา่นละ 30,000 บาท/ตอ่ครัง้ 30,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

2.4 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
- ประธาน 45,000 บาท/ตอ่ครัง้ 45,000 บาท/ตอ่ครัง้ 
- กรรมการทา่นละ 30,000 บาท/ตอ่ครัง้ 30,000 บาท/ตอ่ครัง้ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ

จ่ายเงินคา่ตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัทตามที่น าเสนอ 
 
วาระ 4.5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัท  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี   แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ดงันัน้ ส าหรับปี 2561 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอ
เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชทีี่ 
เสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้

ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต 

จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อใน
งบการเงนิของบริษัท 

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
1.นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ หรือ เลขที่ 3182 2 ปี 
2. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ หรือ เลขที ่3516 1 ปี 
3.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ เลขที่ 4521 2 ปี 
4.นางสาวรสพร เดชอาคม หรือ เลขที่ 5659 ไมเ่คย 
5.นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ เลขที่  5872 ไมเ่คย 
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  จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  (“EY”) เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มี

มาตรฐานการท างานที่ดี     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และบริษัท 
ดงักลา่วยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยอีกด้วย โดยก าหนดคา่ตอบแทน  ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 5 ท่าน ดังมีรายช่ือข้างต้น โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ให้ EY จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ EY แทนได้ และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
เป็นจ านวนเงิน 5,100,000.- บาท ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั บริษัท /  บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   

 
วาระ 4.6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากมีการแก้ไขพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิ
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบงัคบัใช้
เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560  ที่ผา่นมา 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ ผลจากการแก้ไขกฎหมายที่ได้กลา่วมาข้างต้น ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท ปัจจบุนั 

ข้อที่ 26 ซึ่งก าหนดตามกฎหมายเดิมขดักบักฎหมายที่มีการแก้ไขดงักลา่ว บริษัทจึง มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่ได้มีการแก้ไขนัน้ๆ จึงเห็นควรให้เสนอเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 26 โดยขอ
แก้ไขวรรคที่ 2 และเพิ่มเติมวรรคที่ 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่ได้มีการแก้ไข ตอ่ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท  ดงันี ้

 
รายละเอียด 

จ านวนเงนิ (บาท) 
ปี 2561 
(น าเสนอ)  

จ านวนเงนิ (บาท) 
ปี 2560  

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 980,000.- 980,000.- 
คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 980,000.- 980,000.- 
คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 980,000.- 980,000.- 
คา่สอบบญัชีประจ าปี  2,160,000.- 2,160,000.- 

รวมทัง้สิน้ 5,100,000.- 5,100,000.- 
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  จากเดิม 
 “ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ใน
กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

  แก้ไขเป็น 
 “ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 วนันบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 29. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 
 โดยรายละเอียดของข้อบงัคบัในสว่นท่ีมิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม 

  ทัง้นี ้ให้บคุคลที่กรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้างต้นที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าในข้อบังคับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสัง่ และ/หรือ ค าแนะน าให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดงักลา่ว 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท หากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
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วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
                             คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัพธุ
ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 
6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่  กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 
  หากทา่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงแทนท่าน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งมีให้เลือก 3  แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึง่เทา่นัน้    

  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง  และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ทา่น ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้แกก่รรมการอิสระของบริษัท  ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4    

  ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานท่ีประชุมในวนัดงักลา่วได้ตัง้แต่  12.00 น. เป็นต้น
ไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้

  อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record 
Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561   
    
                 ขอแสดงความนบัถือ 
          ในนามของคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

                                                                                                            
                 (นางสาวตรีศรัณย์ สตีกะลนิ) 

                   เลขานกุารบริษัท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


