
หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องจปีูเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์ม 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งพมิพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย    
 

 

งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้
รณรงค์ให้ลด/เลกิ การแจกของช าร่วยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทมีความหว่งใยตอ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 จึงก าหนดมาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาด โดยการจ ากดัจ านวนที่นัง่ในห้องประชมุเพียง 100 ที่นัง่ รวมถึง
การติดตัง้เคร่ืองตรวจวดัอณุหภมูิ (Thermoscan) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสขุ กรณีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะมีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการให้เข้าร่วมการประชมุ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นโปรด
พิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนงัสอืมอบฉนัทะ (เอกสาร
แนบ 5) 



 

 

        16 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

2 รายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ซึง่ประกอบด้วยรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3 ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก 

จากต าแหนง่ตามวาระ 

4 ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น  และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท 

5 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. 
6 เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ  วิธีการมอบฉนัทะ  

การลงทะเบยีน  และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7 ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

8 ประกาศการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9 แนวปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัการติดตอ่ของไวรัส COVID-19 ส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

10 แผนท่ีสงัเขปแสดงทีต่ัง้สถานท่ีประชมุ 

 

  เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล      
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่  กรุงเทพมหานคร โดยระเบียบวาระการ
ประชมุมีดงันี ้ 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  

วาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 

 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปี 2564  ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ 

QR Code ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
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วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระที 3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้ สอบบญัชี
ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซึง่แสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2564  ที่ผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

 

รายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 48,939.10 46,006.10 

หนีส้นิรวม 35,777.17 32,784.89 

สว่นผู้ ถือหุ้น 13,161.93 13,222.10 

รายได้รวม 5,668.48 4,634.78 

คา่ใช้จา่ย 8,145.07 6,341.90 

(ขาดทนุสทุธิ) (8,599.85) (9,295.45) 

(ขาดทนุตอ่หุ้น) (บาท) (4.15) (4.51) 

 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรและงดจ่ายเงนิปันผล 

  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสะสมจาก
งบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึน้อยูก่บัการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทนุของบริษัทในแต่ละปี  หรือขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

  ในปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
9,295,450,948.- บาท (เก้าพนัสองร้อยเก้าสบิห้าล้านสีแ่สนห้าหมื่นเก้าร้อยสีส่บิแปดบาท) ดงันัน้ จึงขอเสนอ
ให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดการด าเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

   ในสว่นของเงินส ารองตามกฎหมาย บริษัทได้จดัสรรไว้ครบเต็มจ านวนตามข้อบงัคบับริษัทแล้ว จึงมิต้อง
จดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 
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 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงด
การจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564  เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ 

วาระ 3.3 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 2565 มี
กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

  1. พลต ารวจเอก วิสน ุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการ 
             2. นายสหรัตน์    เพ็ญกลุ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
             3. นางอาริญา    ปราสาททองโอสถ  กรรมการ 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียและกรรมการที่ได้รับ
การเสนอเลือกตัง้ในครัง้นี)้ ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ทัง้คุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้
ยึดมั่นในคุณธรรม และมีประวตัิการท างานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตัง้
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น  ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่   

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้
เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตัง้ในครัง้นี)้ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่าน  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้ววา่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่   

   นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2565 แตไ่มม่ีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามา 

   ทัง้นี ้ข้อมลูของบคุคลที่เสนอให้เลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ปรากฏตามสิง่ที่สง่
มาด้วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 
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วาระ 3.4 พิจารณาก าหนดจ านวนค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ และพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงจ านวนกรรมการของ
บริษัทในปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยเห็น
ว่าควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในอตัราเดิม เช่นเดียวกบัปีที่
ผา่นมา และงดจ่ายบ าเหน็จกรรมการเนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิและไมส่ามารถจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ มีรายละเอียดดงันี ้                                           

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

 ปี 2565 (น าเสนอ) ปี 2564 

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)  -ไมม่-ี  15.0 ล้านบาท 

1.3 คา่รักษาพยาบาล ตลอดวาระการด ารงต าแหนง่ 
ไมเ่กิน 2.0 ล้านบาท 

ตลอดวาระการด ารงต าแหนง่ 
ไมเ่กิน 2.0 ล้านบาท 

1.4 บตัรโดยสารของบริษัท กรรมการ และผู้ติดตาม 1 ทา่น 

ไมเ่กิน 24 ครัง้ตอ่ปี 

กรรมการ และผู้ติดตาม 1 ทา่น 

ไมเ่กิน 24 ครัง้ตอ่ปี 

 

     (2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

 ปี 2565 (น าเสนอ) ปี 2564 

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 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามที่น าเสนอ 
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วาระ 3.5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัท  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี   แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ดงันัน้ ส าหรับปี 2565 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอ
เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชทีี่ 
เสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้

ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาต 

จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อใน
งบการเงนิของบริษัท 

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ หรือ เลขที่ 4496 ไมเ่คย 

2.นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ หรือ เลขที่ 5872 ไมเ่คย 

3.นายกิตติ เตชะเกษมบณัฑิตย์ หรือ เลขที่ 9151 ไมเ่คย 

4.นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒัน์กลุ เลขที่  9309 ไมเ่คย 

  
  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  (“EY”) เป็นผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2565 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มี

มาตรฐานการท างานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และบริษัท 
ดงักลา่วยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยอีกด้วย โดยก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ   ดงันี ้

 

 

 

 

  

 

 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ดังมีรายช่ือข้างต้น โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ ให้ EY จดัหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม สามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินในธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็น
จ านวนเงิน 3,520,000.- บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

รายละเอียด 

จ านวนเงนิ (บาท) 
ปี 2565 

(น าเสนอ)  

จ านวนเงนิ (บาท) 
ปี 2564  

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่  660,000.- 600,000.- 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่  660,000.- 600,000.- 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่  660,000.- 600,000.- 

คา่สอบบญัชีประจ าปี  1,540,000.- 1,400,000.- 

รวมทัง้สิน้ 3,520,000.- 3,200,000.- 
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  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั บริษัท /  บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   

 

วาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

                             คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนั
องัคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจปีูเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 
6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่  กรุงเทพฯ  รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 

 

  ทัง้นี ้บริษัทมีความตระหนกัในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห่วงใย
ในสขุภาพของผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน จึงได้จดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคซึ่งอาจท าให้
เกิดความลา่ช้าในการลงทะเบียน รวมถึงจ าเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ท าให้มีจ านวนที่นัง่ในห้อง
ประชุมจ ากัดเพียง 100 ที่นัง่ ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระผู้มีรายช่ือปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยลงนาม
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมายังบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้
อ านวยความสะดวกโดยจดัเตรียมอากรแสตมป์ ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาศกึษาแนวทางปฏิบตัิส าหรับ
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 

  อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record 

Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565   

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

          ในนามของคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                            
                 (นางสาวตรีศรัณย์ สตีกะลนิ) 

                   เลขานกุารบริษัท 


