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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

วนั เวลา ที่ประชมุ : วนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
สถานที่ประชมุ  : หอ้งจปิูเตอร ์โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น เลขที่ 99  

ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่  กรุงเทพมหานคร  
ประธานที่ประชมุ : พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
เลขานกุารท่ีประชมุ : นางสาวตรีศรณัย ์สีตกะลิน  เลขานกุารบรษิัท 
ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชมุ : ผูถื้อหุน้จ านวน 14,713 ราย ตามรายชื่อ ณ วนัที่ 11 มนีาคม 2564 

(Record Date) รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 2,060,000,000 หุน้ 
เปิดการประชมุ : จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 108 ราย 

รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,613,878,405 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.343  
ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิัท 

วาระที่ 2-3.2 : จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 112 ราย 
รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,613,923,519 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.345 

วาระที่ 3.3-3.6 : จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 113 ราย 
รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,613,925,019 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.345 

เร่ิมการประชุม 
นางสาวตรีศรณัย ์ สีตกะลิน เลขานุการบรษิัท (“นางสาวตรีศรัณย”์) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่มาเขา้รว่มการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จากนัน้ไดแ้นะน า
กรรมการ  และผูบ้ริหาร ที่มาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ซึ่งประกอบดว้ย 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  (จ านวน 4 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวนคณะกรรมการบรษิัทฯ) 
1. พลอากาศเอก เกษตร  โรจนนิล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. พลต ารวจเอก วิสน ุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
4. นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ / กรมการบรหิาร 
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ทัง้นีน้างสาวตรีศรณัย ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในวนันี ้มีกรรมการ 6 ท่าน คือ นายพฒุิพงศ ์ปราสาททอง
โอสถ นายสมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์นายสหรตัน ์เพ็ญกลุ นางอารญิา ปราสาททองโอสถ นางนฤมล นอ้ยอ ่า และนาย
อนวชั ลีละวฒันว์ฒันา ขอลาประชมุ เนื่องจากตอ้งท าการกกัตวั 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นางสาวตรีศรณัย ์ สีตกะลิน                       รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

2. นางสาวอมรรตัน ์ คงสวสัดิ์                        รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบรหิารเครือข่าย 
            เสน้ทางบินและพฒันาผลิตภณัฑ ์

 3. นายจลุิน  กอเจรญิ  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายขาย / 
       รกัษาการรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นางสาวนริศา  สรุะวิญญ ู
2. นายสิทธิชยั  พงดว้ง 

ทีป่รึกษากฎหมายจากส านักงานทีป่รึกษากฎหมายเอสอารพ์ีพี (SRPP) จ านวน 1 ท่าน ดังนี้ 
1. นายฤทธิชยั   งดงาม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอแนะหรือส่งขอ้ซกัถามเก่ียวกบัรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 16 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 30 กรกฏาคม 2563 แต่ไม่มี
ผูใ้ดเสนอเขา้มา 

จากนัน้ นางสาวตรีศรณัย ์ไดก้ลา่วเชิญพลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธาน
ในที่ประชมุ (“พลอากาศเอก เกษตร”)  กลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

พลอากาศเอก เกษตร  ไดก้ลา่วแนะน าตนเองและกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มาประชมุ และได้
ขออภยัในความไม่สะดวกที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งมีมาตรการจ ากดัจ านวนที่นั่งเหลือเพียง 50 ที่นั่ง เพื่อป้องกนั
และรกัษาระยะห่างในการประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ที่ทางภาครฐัได้
ประกาศออกมาลา่สดุ ท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดร้บัความสะดวกในการประชมุครัง้นี ้ 

จากนัน้พลอากาศเอกเกษตร ไดม้อบหมายให้นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการและกรรมการบริหาร (“นาย
ประดิษฐ”์)  ท าหนา้ที่ด  าเนินการประชมุต่อไป 
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นายประดิษฐ์  กลา่วขอบคณุประธานกรรมการบริษัทฯ และกลา่วสวสัดีผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จากนัน้
จึงขอใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูช้ีแ้จงขอ้มูลเรื่องวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
รวมทัง้การซกัถามและแสดงความเห็นใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะเริ่มวาระการประชมุ 

นางสาวตรีศรณัยแ์จง้ว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 2,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
สามัญจ านวน 2,100 ลา้นหุน้ โดยมีมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ซึ่งเมื่อหักจ านวนหุน้ตามโครงการซือ้หุน้คืน
จ านวน 40,000,000 หุน้แลว้ คงเหลือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจ านวน 2,060,000,000 หุน้  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ในการประชุมครั้งนี ้มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย นับรวมหุ้นได้ 
10,443,763 หุน้ และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 81 ราย นับรวมหุน้ได ้1,603,434,642 หุน้ รวมจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 108 ราย เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,613,878,405 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.34 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 2,060,000,000 หุน้ เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 29 ซึ่งก าหนดใหใ้นการ
ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชมุ เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 

จากนัน้ นางสาวตรีศรณัยไ์ดช้ีแ้จงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสียงรวมทัง้
การซกัถามและแสดงความเห็น ดงันี ้

การลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยให ้

นบัหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง โดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่ไดร้บัเมื่อลงทะเบียน  
2. ในการนบัคะแนน บรษิัทฯ จะนบัคะแนนเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา 
3. การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และ วาระที่ 3.4 พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่  หากไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้ เห็นชอบ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้
ผูถื้อหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บรษิัทฯ จดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
และ วาระที่ 3.4 พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่บริษัทฯ จะเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคลโดยขอความกรุณาผูถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
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ส าหรบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่ลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ 

การนับคะแนน 
บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือ

จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแลว้ในแต่ละวาระ จะมีการแสดงจ านวนคะแนน
เสียงทัง้หมดของวาระนัน้ ๆ ที่หนา้จอของหอ้งประชมุ  

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี ้ มีตัวแทนที่ปรึกษากฏหมายนายฤทธิชัย งดงาม จากส านักงานที่ปรึกษา
กฎหมายเอสอารพ์ีพี (SRPP) เป็นพยานในการนบัคะแนน 

การซักถามและแสดงความเหน็ 
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานโดยผู้ด  าเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใน

ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ตอ้งการเสนอความ
คิดเห็น หรือเสนอค าถาม กรุณากรอกค าถามพรอ้มรายละเอียดใหค้รบถว้นลงในกระดาษที่บริษัทฯ เตรียมให ้และสง่
ใหก้บัเจา้หนา้ที่ 

2. หากผูถื้อหุน้มีค าถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้นางสาวตรีศรณัย ์ไดก้ล่าวเรียนเชิญนายประดิษฐ์ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามล าดบั 
โดยนายประดิษฐ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัค าชีแ้จงของนางสาวตรีศรณัย ์ที่ไดช้ีแ้จงไป ทัง้นีท้ี่ประชมุ
ไม่มีค าถามหรือขอ้สงสยัใด ๆ ดงันัน้นายประดิษฐ์ จึงไดด้  าเนินการประชมุต่อไป ดงันี ้

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ไม่มีเรื่องแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

วาระที ่2 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

     วาระที ่2.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 

นายประดิษฐ์ ไดก้ลา่วรายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดงันี ้
1. ธุรกิจสายการบิน ปี 2563  

• ภาพรวมการด าเนินงาน 



5 

 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทัง้
ธุรกิจสายการบินท าให้ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ ต ่ากว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 60 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

จ านวนผูโ้ดยสาร   จ านวน   1.89  ลา้นคน   ลดลงรอ้ยละ  68  
จ านวนที่นั่ง   จ านวน   2.92  ลา้นที่นั่ง ลดลงรอ้ยละ 66 
อตัราการขนสง่ผูโ้ดยสาร รอ้ยละ      63    ลดลงรอ้ยละ 5 
จ านวนเที่ยวบิน  จ านวน          24,901  เที่ยวบิน  ลดลงรอ้ยละ  65 
ราคาบตัรโดยสารเฉลี่ย จ านวน             2,949  บาท/เที่ยว  ลดลงรอ้ยละ  9 
รายไดผู้โ้ดยสาร  จ านวน             5,558  ลา้นบาท  ลดลงรอ้ยละ  71 

• จ านวนเคร่ืองบินปี 2563 
บรษิัทฯ มีจ านวนเครื่องบิน ณ สิน้ปี 2563 รวม 39 ล  า ประกอบดว้ย 
แอรบ์สั 319   จ านวน  15 ล  า 
แอรบ์สั 320   จ านวน    9 ล า 
เอทีอาร ์72-600   จ านวน  13 ล  า 
เอทีอาร ์72-500   จ านวน    2 ล  า 

    ในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนลดจ านวนเครื่องบินโดยจะส่งคืนเครื่องบินที่หมดสญัญาเช่า และขายบางส่วน 
ดงันัน้ บรษิัทฯ คาดการณปี์ 2564 จะมีจ านวนเครื่องบินคงเหลือทัง้สิน้ 36 ล า ประกอบดว้ย 

แอรบ์สั 319   จ านวน  14 ล  า 
แอรบ์สั 320   จ านวน    9 ล า 
เอทีอาร ์72-600   จ านวน  13 ล  า 
เอทีอาร ์72-500   จ านวน    -  ล  า 

2. ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับสนามบิน  
• ธุรกิจครัวการบินและการท าอาหาร โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ ากัด และบริษัทย่อย  ซึ่งการ

ด าเนินธุกิจใหบ้ริการอาหารบนเที่ยวบิน อาหารในหอ้งพักรบัรองผูโ้ดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ สมุย ภูเก็ต และ
เชียงใหม่ ลดลงแปรผนัตามจ านวนเที่ยวบิน แต่ในสว่นการใหบ้ริการอาหารผูป่้วยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 4 แห่ง 
คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ หวัหิน และขอนแก่น มีการขยายตวัพอสมควร นอกจากนัน้ยงัมีภตัตาคาร ภายใตช้ื่อภตัตาคาร 
Brasserie 9  ภตัตาคาร Al Saray และภตัตาคารเรือนนพเกา้ ซึ่งไดม้ีการขยายการใหบ้ริการในรูปแบบอาหารส าเรจ็
พรอ้มรบัประทานตามสถานีรถไฟฟ้า และในหา้งสรรพสินคา้  รวมถึงธุรกิจดา้นการผลิตวัตถุดิบส าหรบัปรุงอาหาร    
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เบเกอรี่ และขนมปัง ก็มีการขยายตวัเล็กนอ้ย  โดยในปี 2563 มีรายได ้305 ลา้นบาท ขาดทุนสทุธิ 235 ลา้นบาท มี
ลกูคา้จ านวน 11 สายการบิน จ านวนอาหารท่ีผลิตลดลงจาก 7.29 ลา้นที่ เหลือ 2.06. ลา้นที่  

• ธุรกิจการบริการผู้โดยสารและบริการภาคพื้น ในปี 2563 มีรายได ้ 1,361 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิ 81 
ลา้นบาท จ านวนเที่ยวบินที่ใหบ้ริการ ลดลงจาก 79,655 เที่ยวบิน เหลือ 38,198 เที่ยวบิน และจ านวนลูกคา้ ลดลง
จาก 86 ราย คงเหลือ 58 ราย 

• ธุรกิจอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ  ในปี 2563 มีรายได ้1,812 ลา้นบาท มีก าไรสทุธิ 718 ลา้นบาท 
จ านวนน า้หนักสินคา้ที่ใหบ้ริการลดลงจาก 409,708 ตัน เหลือ 390,683 ตัน และจ านวนลูกคา้ ลดลงจาก 75 ราย 
เหลือ 52 ราย 

 

3. ธุรกิจสนามบิน ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 เช่นเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

• สนามบินสุโขทัย ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารประมาณ 40,560 คน จ านวนเที่ยวบิน 1,089 เที่ยวบิน 

• สนามบินตราด ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารประมาณ 35,946 คน จ านวนเที่ยวบิน 850 เที่ยวบิน 

• สนามบินสมุย ใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร 826,662 ลา้นคน จ านวนเที่ยวบิน 11,167 เที่ยวบิน  

4. โครงการการลงทุนต่าง ๆ 
โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก  โดยบริษัทฯ   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากัด (มหาชน) ภายใตบ้ริษัทร่วมทุนชื่อ 
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากัด ซึ่ง ณ ปัจจุบนัทางภาครฐัยังไม่ไดด้  าเนินการส่งมอบพืน้ที่ โดย
โครงการยงัคงด าเนินการตามแผนงานและมีความคืบหนา้ในการด าเนินงาน ดงันี ้

- อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผนแม่บทฉบบัสมบรูณซ์ึ่งมีก าหนดสง่ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
- อยู่ระหว่างด าเนินการกัน้รัว้ส  าหรบั เขต airside และ landside เพื่อเตรียมความพรอ้มของการก่อสรา้ง 
- อยู่ระหว่างการจดัประกวดผูอ้อกแบบอาคารผูโ้ดยสารหลงัใหม่โดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือนมีนาคม 2564 ที่

ผ่านมา 

ในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบจึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ขอ้มลูต่างๆ ที่ไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบไดม้ีการจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุม
เป็นการล่วงหน้าแลว้ และจะท าการเผยแพร่ Presentation ที่น าเสนอวันนีใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ต่อไป โดยนาย
ประดิษฐ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ 
ดงันี ้

    นายสเุมธ เอือ้งพลูสวสัดิ ์ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
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ค าถาม    บริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจภายหลงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 
อย่างไร 
ค าตอบ    นายประดิษฐ์ไดช้ีแ้จงว่า การวางแผนบริหารจัดการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การด าเนินการใหบ้ริษัทฯ มี
สภาพคลอ่งเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจต่อไปได ้และการด าเนินการตดัค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยในสว่นของการ
บริหารสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ไดร้บัความช่วยเหลือเก่ียวกับ Soft Loan จากทางภาครฐั ท าใหบ้ริษัทฯ 
ตอ้งช่วยเหลือตนเองโดยน าเงินจากวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ยงัเหลืออยู่มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะอยู่ใน
วาระที่ 2.2 ที่จะรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นวาระถดัไป และในสว่นของการตดัค่าใชจ้่ายหลกัๆ คือการลดฝงูบินของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะลดไดท้ัง้ค่าเช่า ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง รวมถึงการจา้งพนกังาน  

ค าถาม    โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออกมีความคืบหนา้อย่างไรบา้ง 
ค าตอบ    นายประดิษฐ์ไดช้ีแ้จงว่า ปัจจุบนัทางภาครฐัยงัไม่ไดด้  าเนินการส่งมอบพืน้ที่ใหก้ับบริษัทฯ โดยโครงการ
ยงัคงด าเนินการตามแผนงานและมีความคืบหนา้ในการด าเนินงานตามที่ไดเ้รียนชีแ้จงไปแลว้ กลา่วคือ 

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผนแม่บทฉบบัสมบรูณซ์ึ่งมีก าหนดสง่ภายในเดือนมิถนุายน 2564 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการกัน้รัว้ส  าหรบั เขต airside และ landside เพื่อเตรียมความพรอ้มของการก่อสรา้ง 
   - อยู่ระหว่างการจดัประกวดผูอ้อกแบบอาคารผูโ้ดยสารหลงัใหม่โดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือนมีนาคม 2564 

ที่ผ่านมา 

ค าถาม    จ านวนเครื่องบินที่บรษิัทฯ ใชป้ฏิบติัการบินอยู่ ที่ไม่ไดจ้อดทิง้ไว ้ณ ปัจจบุนัมีก่ีล  า 
ค าตอบ    นางสาวอมรรตัน ์คงสวัสดิ์ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเสน้ทางบินและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ชีแ้จงว่าเครื่องบินที่ใชป้ฏิบติัการบินอยู่ ณ ปัจจุบนั จะมีประมาณ 13 ล า แบ่งเป็นเครื่องบินแบบ Airbus 
จ านวน 6 ล า และ ATR จ านวน 7 ล า 
 นางสาวตรีศรณัย ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเครื่องบินของบรษิัทฯ ณ ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 39 ล า ซึ่งตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ มีเครื่องบินที่จะหมดสญัญาเช่าและจะท าการทยอยคืนผูใ้หเ้ช่า โดยในปีนีจ้ะส่งคืนจ านวน 1 ล า และปีหนา้
อีกจ านวน 6 ล า 

              นายประดิษฐ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   

 วาระที ่2.2 รับทราบการเกล่ียวงเงนิลงทุนระหว่างรายการทีม่ีการเปิดเผยข้อมูลตาม 
 วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิเพ่ิมทุน 
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 นายประดิษฐ์ ไดก้ล่าวชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ซึ่งเป็นการรบัทราบการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่าง
รายการที่มีการเปิดเผยขอ้มลูตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงล าดบัความส าคญัและ
ความจ าเป็นของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงไดท้ าการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการ
เปิดเผยขอ้มลูวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนไวแ้ลว้ใหม่  โดยบรษิัทฯ จะท าการเกลี่ยเงินสว่นที่เหลือจากวตัถปุระสงค์
เพื่อก่อสรา้งและพัฒนาโรงซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์ เพื่อปรบัปรุงสนามบินสมุย ซึ่งยังไม่ไดร้บัการอนุมัติให้
ด าเนินการจากทางภาครฐั และเพื่อด าเนินการก่อสรา้งและพัฒนาสนามบินจ านวน 787 ลา้นบาท 518 ลา้นบาท 
และ 184 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้สิน้ 1,489 ลา้นบาท น าไปเพิ่มในวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
 ทัง้นี ้ การเกลี่ยวงเงินลงทุนดังกลา่วขา้งตน้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินอย่างไม่เป็น
นยัส าคญั ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สจ.63/2561 โดยใหก้ระท า
ไดเ้มื่อไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหร้ายงานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ
ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป  

 ในวาระนีเ้ป็นการรายงานการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยขอ้มลูตามวัตถุประสงค์
การใชเ้งินเพิ่มทนุใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยนายประดิษฐ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

วาระที ่3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

  วาระที ่3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

นายประดิษฐ์ กลา่วเรียนเชิญใหน้ายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“นายศรีภพ”) เป็นผูใ้หข้อ้มลูในวาระนี ้

นายศรีภพ กล่าวในที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ไดผ้่านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดและผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของงบการเงิน ดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมปี 2563 ไดแ้สดงสินทรพัยร์วม 50,602 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2562 รอ้ยละ 18.3  หนีส้ินรวม 30,996 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 2.8 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 19,606 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 34.7 
    งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ตามงบการเงินรวมในปี 2563 ไดแ้สดงรายไดร้วม 10,216 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปี 2562 รอ้ยละ 64.2 และค่าใชจ้่ายรวม 14,914 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 44.6 ท าใหม้ีผลขาดทุนก่อน
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วม 5,227 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายทางภาษีเงินได ้100 ลา้นบาท ท าใหผ้ลประกอบการของ
บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 5,328 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีก าไร 357 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น
เท่ากบั 2.56 บาท  

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม ในปี 2563 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายกิจกรรมดงันี ้
- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงานใชไ้ป  จ านวน 4,268 ลา้นบาท  
- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุคงเหลือ  จ านวน 2,419 ลา้นบาท  
- เงินสดสทุธิใชใ้นกิจกรรมการจดัหาเงิน  จ านวน 1,243 ลา้นบาท  

      งบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดแ้สดงสินทรพัย์
รวมทัง้สิน้ 47,962 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 19.5 หนีส้ินรวม 27,602 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 
4.6 สว่นของผูถื้อหุน้รวม 20,361 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 33.6  

      งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแ้สดงรายไดร้วม 8,968 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2562 รอ้ยละ 64.0 และค่าใชจ้่ายรวม 12,514 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 46.1 ท าใหม้ีผลขาดทุนก่อน
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วม 5,153 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้จ านวน 67 ลา้นบาท ท าใหผ้ลประกอบการของ
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจ านวน 5,220 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีที่แลว้ที่มีก าไร 333 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น
เท่ากบั 2.53 บาท  
                งบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายกิจกรรมดงันี ้

-  เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงาน  4,173 ลา้นบาท  
-  เงินสดสทุธิคงเหลือจากกิจกรรมการลงทนุ      2,688 ลา้นบาท  
-  เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงิน           1,539 ลา้นบาท  

   จากนั้นนายประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



10 

 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,613,130,319 99.9508 

ไม่เห็นดว้ย 793,200 0.0491 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 
จ านวน 1,613,923,519 เสียง 

 3) ในวาระนี ้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,613,923,519 เสียง 

วาระที ่3.2    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรและงดจ่ายเงนิปันผล 

 นายประดิษฐ์ ไดก้ล่าวเสนอรายละเอียดในวาระนี ้ โดยไดเ้รียนชีแ้จงในที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและ
หลงัหักส ารองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับการขยายธุรกิจและความตอ้งการใชเ้งินทุน
ของบรษิัทฯ ในแต่ละปี  หรือขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 
โดยตอ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
5,220,008,915.- บาท (หา้พนัสองรอ้ยยี่สิบลา้นแปดพันเกา้รอ้ยสิบหา้บาท) ดงันั้น จึงขอเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบังวดการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ในส่วนของเงินส ารองตามกฎหมาย บริษัทไดจ้ัดสรรไวค้รบเต็มจ านวนตามขอ้บงัคับบริษัทฯ แลว้ จึงมิ
ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 
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นายประดิษฐ์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งมติในวาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,613,923,519 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 
จ านวน 1,613,923,519 เสียง 

              3)   ในวาระนี ้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,613,923,519 เสียง 

    วาระที ่3.3    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

     นายประดิษฐ์ ไดช้ีแ้จงว่าเนื่องจากตนเป็นกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ จึงขอเรียนเชิญนายศรีภพเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลและด าเนินการประชุมในวาระนี ้โดยนายศรีภพ ไดเ้รียนชีแ้จงในที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัดพ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุก
ครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ใหใ้ช้
วิธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
มีกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง 3 ท่าน ดงันี ้
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1. นางนฤมล   นอ้ยอ ่า         กรรมการบรษิัทฯ 
2. นายสมบรูณ ์  กิติญาณทรพัย ์  กรรมการอิสระ  
3. นายประดิษฐ ์  ทีฆกลุ   กรรมการบรษิัทฯ 

     ในกระบวนการคดัเลือกดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อ ไดร้่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่าง  ๆโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูน้  าวิสัยทัศน์
กวา้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรม ประวติัการท างานเหมาะสมและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบรษิัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา 

     นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ ์2564  แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มา 

     คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถและมี
ประสบการณอ์ันเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรม
การท่ีพน้จากต าแหน่งทัง้หมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งดงันี ้

1. นางนฤมล   นอ้ยอ ่า         กรรมการบรษิัทฯ 
2. นายสมบรูณ ์  กิติญาณทรพัย ์  กรรมการอิสระ  
3. นายประดิษฐ ์  ทีฆกลุ   กรรมการบรษิัทฯ 
ทัง้นี ้ขอ้มลูของบุคคลที่เสนอใหเ้ลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่

สง่มาดว้ย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code 
     โดยนายสมบูรณ์ฯ ซึ่งถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ มีคุณสมบติัครบถว้นในการด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี  

     และใหก้รรมการที่ไดร้บัการเลือกตัง้ในวาระนี ้ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุติัในวาระ
ที่ 3.5 ซึ่งจะไดเ้สนอในวาระต่อไปในการประชมุคราวนีด้ว้ย 

     นายศรีภพ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูเ้ขา้ประชุมสอบถามและให้
ขอ้เสนอแนะ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการที่ครบวาระทัง้หมด กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง ในวาระนีข้อให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้พิจารณา
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย 
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หรืองดออกเสียง ส าหรบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน  และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้ ซึ่งมติในวาระ
นี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.นางนฤมล   น้อยอ ่า       กรรมการบริษัทฯ 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนางนฤมล น้อยอ ่า กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,566,347,487 97.0532 

ไม่เห็นดว้ย 47,557,532 2.9467 

งดออกเสียง 20,000 - 
บตัรเสีย - - 

 
2.นายสมบูรณ ์  กิติญาณทรัพย ์ กรรมการอิสระ  

     มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย์ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,568,378,287 97.1790 

ไม่เห็นดว้ย 45,526,732 2.8209 

งดออกเสียง 20,000 - 
บตัรเสีย - - 

 
3.นายประดิษฐ ์  ทฆีกุล กรรมการบริษัทฯ 

     มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,566,378,687 97.0551 
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ไม่เห็นดว้ย 47,526,332 2.9448 

งดออกเสียง 20,000 - 
บตัรเสีย - - 

 
หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 

จ านวน 1,613,925,019 เสียง 
   3)   ในวาระนี ้มีเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จ านวน  

      1,613,925,019 เสียง 

      วาระที ่3.4    พิจารณาเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

      นายประดิษฐ์ ไดก้ล่าวเรียนเชิญนายศรีภพเป็นผูใ้หข้อ้มูลในวาระนี ้ โดยนายศรีภพ ไดเ้รียนชีแ้จงในที่
ประชุมว่า เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และรองรบัการขยายตัวในธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะจึงขอเสนอใหม้ีการเพิ่มจ านวนกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน ซึ่งท าใหก้รรมการบริษัททัง้หมดจากเดิม 10 
ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยขอเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ 

      โดยในกระบวนการคดัเลือกดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร้่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน
คณุวฒุิ ประสบการณใ์นดา้นธุรกิจการบินเป็นอย่างดี มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล อีกทัง้ยงัมีคณุสมบติัครบถว้น
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียน และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ  

      นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ ์2564   แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มา 

      ทั้งนี ้ขอ้มูลของบุคคลที่เสนอใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไดจ้ัดส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญ
ประชุมในรูปแบบ QR Code โดยใหก้รรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ในวาระนี ้ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราที่ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้อนมุติัในวาระที่ 3.5 ซึ่งจะไดเ้สนอวาระนีต่้อไปในการประชมุคราวนี ้

      นายประดิษฐ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูเ้ขา้ประชมุสอบถามและ
ใหข้อ้เสนอแนะ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ ในวาระนีข้อใหผู้ถื้อ
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หุน้ทกุท่าน พิจารณาลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจาก
ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน  และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้  ซึ่งมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการ
อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,566,347,487 97.0520 

ไม่เห็นดว้ย 47,577,532 2.9479 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 
จ านวน 1,613,925,019 เสียง 

              3)   ในวาระนี ้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,613,925,019 เสียง 

    วาระที ่3.5 พิจารณาก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ 

      นายประดิษฐ์  ไดก้ล่าวเรียนเชิญนายศรีภพ ชีแ้จงที่ประชุมในวาระนี ้โดยนายศรีภพ ชีแ้จงที่ประชุมว่าที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสภาวการณท์างเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทฯ  โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึง
จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบนั เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน บ าเหน็จ
กรรมการ และสวสัดิการในอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปีที่ผ่านมา ยกเวน้บ าเหน็จกรรมการที่ใหง้ดจ่ายเนื่องจากบรษิัทมีผล
การด าเนินงานขาดทนุสทุธิและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้มีรายละเอียดดงันี ้
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 
ประธาน 120,000 บาท ต่อครัง้ กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครัง้ 

• บ าเหน็จกรรมการ   -ไม่มี- 

• ค่ารกัษาพยาบาล ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง ท่านละไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

• บตัรโดยสารของบรษิัทฯ ส าหรบักรรมการและผูติ้ดตาม 1 ท่าน ท่านละไม่เกิน 24 ครัง้ต่อปี 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร 
- ประธาน 120,000 บาท/ต่อเดือน 
- กรรมการท่านละ 60,000 บาท/ต่อเดือน 

2.2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 60,000 บาท/ต่อครัง้ 
- กรรมการท่านละ 40,000 บาท/ต่อครัง้ 

2.3 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธาน 45,000 บาท/ต่อครัง้ 
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท/ต่อครัง้ 

2.4 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
- ประธาน 45,000 บาท/ต่อครัง้ 
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท/ต่อครัง้ 

 

     ทัง้นี ้จากสถานการณใ์นปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดส้มคัรใจขอรบัค่า
เบีย้ประชมุคงเหลือรอ้ยละ 75 จากอตัราที่ไดร้บัอยู่ในปัจจบุนั 

     นายประดิษฐ์  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ตามที่น าเสนอ โดยมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

    มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จ
คณะกรรมการบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 

เห็นดว้ย 1,613,905,019 99.9987 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0268 

งดออกเสียง 20,000 0.0012 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 
จ านวน 1,613,925,019 เสียงผูถื้อหุน้ 

 3) ในวาระนี ้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,613,925,019 เสียงของผูถื้อหุน้ 

วาระที ่3.6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

นายประดิษฐ์ ไดก้ล่าวเรียนเชิญใหน้ายศรีภพ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดในวาระนี ้โดยนายศรีภพไดเ้รียน
ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2564 และ
เสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาและเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 

นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3516 หรือ 
นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4521 หรือ 
นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5659 หรือ 
นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5872 
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (EY)  เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้ EY จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของ EY แทนได ้ซึ่งผูส้อบบญัชีจาก EY  นัน้ มีความ
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้บังคับของบริษัท และขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสมัพนัธห์รือ
ส่วนไดเ้สียกบั บริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 3,200,000 บาท โดยลดลงจากปี 2563 จ านวน 
1,500,000 บาท  
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นายประดิษฐ์  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยในที่ประชมุไม่มีขอ้สอบถาม
และเสนอความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2564 
ตามที่น าเสนอ โดยมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 
2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,611,874,219 99.8741 

ไม่เห็นดว้ย 2,030,800 0.1258 

งดออกเสียง 20,000 - 

บตัรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนีม้ีจ  านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 
จ านวน 1,613,925,019 เสียง  

 3) ในวาระนี ้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จ านวน 
1,613,925,019  เสียงของผูถื้อหุน้ 

วาระที ่4 วาระอื่น ๆ 

     นายประดิษฐ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องอ่ืนที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่
คณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอ
เรื่องอื่นเขา้มา 

     อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอ่ืนที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมไดโ้ดยการเสนอเรื่องอ่ืนใดนัน้ใหอ้ยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ 
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     จากนัน้ นายประดิษฐ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายประดิษฐ์ ไดเ้ชิญพลอากาศเอก เกษตร กลา่วปิดการประชมุ 

     พลอากาศเอก เกษตร ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้และขอปิดการประชมุ ณ บดันี ้

ปิดประชุมเวลา 14.40 น. 

 
 

            (ลงลายมือชื่อ) พลอากาศเอก ____________________________ประธานที่ประชมุ 
                                  (เกษตร  โรจนนิล) 

รบัรองความถกูตอ้ง 

 
(ลงลายมือชื่อ) ____________________________ เลขานกุารบรษิัท 
      (นางสาวตรีศรณัย ์สีตกะลิน) 
 

(ลงลายมือชื่อ)_____________________________ ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
    (นางสาวกรรณิการ ์วชัโรทยาน) 
 


