
 

 

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

 
AAV16/2017 

         27 ธนัวาคม 2560  

เร่ือง  แจ้งการเปลีย่นแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัท 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่      
27 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม PAPA บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ชัน้ 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยที่
ประชมุได้พิจารณารับทราบและอนมุตัิเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้

1. รับทราบการเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท ซึง่ได้ท าขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งนายธรรศพลฐ์  
แบเลเว็ลด์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในฐานะผู้ซือ้หุ้น กบันายวิชยั ศรีวฒันประภา นายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา 
นางสาววรมาศ ศรีวฒันประภา นายอภิเซษฐ์ ศรีวฒันประภา และนางสาวอรุณรุ่ง ศรีวฒันประภา ในฐานะผู้ขายหุ้น 
เพื่อซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 1,761,588,286 หุ้น (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปด
พนัสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ในราคาซือ้ขายหุ้น
ละ 4.70 บาท (สี่บาท เจ็ดสิบสตางค์) (รวมเรียกว่า “การซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ”) ซึ่งผลจากการโอนหุ้นสามญั
จ านวนดงักลา่วท าให้บริษัทมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นซึง่สามารถแสดงได้ ดงันี  ้

โครงสร้างผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

ผู้ถอืหุ้น 

ก่อนการโอนหุ้น หลังการโอนหุ้น 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียง
ของบริษัท 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียง
ของบริษัท 

1. นายธรรศพลฐ์  แบเลเว็ลด์ 242,500,000 5.00 2,004,088,286 41.32 

2. นายวชิยั ศรีวฒันประภา 679,000,000 14.00 0 0 

3. นายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา 485,088,286 10.00 130,000,000 2.68 

4. นายอภิเชษฐ์ ศรีวฒันประภา 282,200,000 5.82 39,700,000 0.82 

5. น.ส.วรมาศ ศรีวฒันประภา 242,500,000 5.00 0 0 

6. น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวฒันประภา 242,500,000 5.00 0 0 



 

 

ทัง้นี ้เนื่องจากการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่ว เท่ากบัร้อยละ 36.3 ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท จึง
สง่ผลให้ภายหลงัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้ซือ้หุ้นจะมีสดัส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 41.32 ของหุ้นทัง้หมดที่มี
สทิธิออกเสยีงของบริษัท ดงันัน้ ผู้ซือ้หุ้นจึงมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลอืทัง้หมดของบริษัท (Mandatory 
Tender Offer) จากผู้ ถือหุ้น ทกุราย โดยผู้ซือ้หุ้นต้องด าเนินการยื่นแบบ 247-3 เพื่อประกาศเจตนาในการถือครอง
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีได้หุ้นนัน้มา และผู้ซือ้หุ้นจะต้องยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ใน
ฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้ยื่นแบบ 247-3 ต่อส านกังาน กลต. 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 3 ทา่น โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้ 
1. นายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา 
2. นายอภิเชษฐ์ ศรีวฒันประภา  
3. นางชนญัญารักษ์ เพชร์รัตน์ 

และอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกก่อนครบก าหนดวาระ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้ 
1. หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภา 
2. นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู  ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายอภิเชษฐ์ ศรีวฒันประภา 
3. นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนางชนญัญารักษ์ เพชร์รัตน์ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้  
1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์  ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกษมสทิธ์ิ ปฐมศกัดิ์  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์  กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายสมบตัร เดชาพานิชกลุ  กรรมการ 
6. นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา  กรรมการ 
7. หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ กรรมการ 
8. นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู  กรรมการ 
9. นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ กรรมการ 

3. อนมุตัิการเปลีย่นแปลงอ านาจกรรมการลงนามผกูพนับริษัท โดยมรีายละเอียดดงันี ้

 จากเดิม 

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หรือ นายสนัติสุข คล่องใช้ยา ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสมบัตร เดชาพานิชกุล หรือ  
นายอยัยวฒัน์ ศรีวัฒนประภา หรือ นายอภิเชษฐ์ ศรีวฒันประภา คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท” 



 

 

 

แก้ไขเป็น  

“นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ หรือ นายสนัติสุข คล่องใช้ยา ลงลายมือช่ือร่วมกับนายไพรัชล์ พรพัฒนนางกู ร หรือ 
นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ หรือหม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับ 
ตราส าคญัของบริษัท” 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงในเร่ืองดงักลา่วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตอ่ไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

(นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 


