PE 026/2015
9 เมษายน 2558
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1.
2.

รายละเอียดหุน้ กูท้ จ่ี ะออกและเสนอขาย
รายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ทเ่ี สนอขอแก้ไขเพิม่ เติม

ตามที่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
ของบริษัท ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ได้พจิ ารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดงั นี้
1.

รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2557 ซึ่ง ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 9 เมษายน 2557
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

348,881,362

99.9997

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

1,000

0.0002

หมายเหตุ: 1) มติ ใ นวาระนี้ จ ะต้ อ งได้ ร ับ การรับ รองด้ ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2557
หมายเหตุ:

3.

วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

อนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

377,334,789

99.9995

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

1,600

0.0004

เห็นด้วย

หมายเหตุ:
4.

1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รบั การรับ รองด้วยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุ มตั งิ ดการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็ นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรครบถ้วนตามกฎหมาย
แล้ว และงดการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุน
จากการดาเนินงาน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย

377,302,790

99.9910

ไม่เห็นด้วย

31,000

0.0082

งดออกเสียง

2,600

0.0006

หมายเหตุ: 1)
5.

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

มติในวาระนี้ จะต้องได้รบั การรับ รองด้วยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ คือ (1) เรืออากาศเอกมนตรี จาเรียง
(2) เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา และ (3) นายผดุงเดช อิน ทรลักษณ์ กลับเข้าดารง
ต าแหน่ ง กรรมการอีก วาระหนึ่ ง และอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตัง้ กรรมการเข้า ใหม่ จ านวน 2 คน คื อ
(1) นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เข้าดารงตาแหน่งแทนนายอภิพร ภาษวัธน์ ในตาแหน่งกรรมการอิสระ และ
(2) นายจรัมพร โชติกเสถียร ในตาแหน่งกรรมการของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงดังนี

5.1

เรืออากาศเอกมนตรี จาเรียง
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

373,786,690

99.0595

ไม่เห็นด้วย

2,518,600

0.6674

งดออกเสียง

1,030,100

0.2729

เห็นด้วย

5.2

เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

349,160,890

92.5330

ไม่เห็นด้วย

27,129,100

7.1896

งดออกเสียง

1,046,400

0.2773

5.3

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

374,504,690

99.2495

ไม่เห็นด้วย

1,778,600

0.4713

งดออกเสียง

1,053,100

0.2790

เห็นด้วย

5.4

นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

374,537,390

99.2584

ไม่เห็นด้วย

1,784,100

0.4728

งดออกเสียง

1,013,900

0.2686

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

375,430,990

99.4950

ไม่เห็นด้วย

1,891,300

0.5012

งดออกเสียง

14,100

0.0037

เห็นด้วย

5.5

นายจรัมพร โชติกเสถียร
มติ ที่ลง

เห็นด้วย

หมายเหตุ:

6.

1)

มีบตั รเสียในวาระทีค่ ดั เลือก เรืออากาศเอกมนตรี จาเรียง จานวนเสียง 1,000
เสียง หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.00026

2)

มีบตั รเสียในวาระทีค่ ดั เลือก นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร จานวนเสียง 1,000 เสียง
หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.00026

3)

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
7,680,000 บาท โดยอัต ราค่ าตอบแทนรายเดือ นและเบี้ย ประชุ ม ของกรรมการประจ าปี 2558
ไม่เปลีย่ นแปลงจากปี 2557 และเนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2557 บริษทั จึง
งดจ่ า ยโบนั ส กรรมการส าหรับ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2557 ในครัง้ นี้ บ ริษั ท มีก ารแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติมอีก 1 ชุดย่อย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
1)

คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั

60,000 บาท / เดือน

กรรมการบริษทั

40,000 บาท / เดือน

ค่าเบีย้ ประชุม นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน
2)

3)

4)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท / ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา

30,000 บาท / ครัง้

กรรมการสรรหา

20,000 บาท / ครัง้

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

30,000 บาท / ครัง้

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

20,000 บาท / ครัง้

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

377,321,790

99.9942

ไม่เห็นด้วย

16,000

0.0042

งดออกเสียง

5,600

0.0014

เห็นด้วย

หมายเหตุ: 1)
7.

มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 โดยอนุมตั ใิ ห้ นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิม่ ศักดิ ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
3427 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และอนุมตั ใิ ห้กาหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ของ
บริษทั ย่อย จานวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
2,500,000 บาท และให้สตั ยาบันการจ่ายค่าตอบแทนเพิม่ เติมแก่ผสู้ อบบัญชีจานวน 600,000 บาท

สาหรับค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2557 ภายหลังได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

371,702,690

98.5025

ไม่เห็นด้วย

5,646,100

1.4962

งดออกเสียง

4,600

0.0012

เห็นด้วย

หมายเหตุ : 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.

อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่น
ในอัตราทีเ่ ทียบเท่าในวันทีอ่ อกหุน้ กู้ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษทั และอนุมตั ิ
การมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน เป็ นผูก้ าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้
รวมทัง้ ให้มอี านาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นัน้ ๆ ให้สาเร็จและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี
มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

375,823,890

99.5946

ไม่เห็นด้วย

773,900

0.2050

งดออกเสียง

755,600

0.2002

เห็นด้วย

หมายเหตุ : 1) มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
9.

อนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิม่
วัตถุประสงค์ใหม่อกี 19 ข้อ บริษทั จะมีวตั ถุประสงค์จานวน 43 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ เติม
วัตถุ ประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท รายละเอี ยดปรากฏตามสิ ง่ ที ส่ ่งมาด้วย 2 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

มติ ที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

376,577,890

99.7934

ไม่เห็นด้วย

773,900

0.2050

งดออกเสียง

5,600

0.0014

เห็นด้วย

หมายเหตุ : 1) มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ)
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน
ผูม้ อี านาจในการรายงานสารสนเทศ

สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
รำยละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขำย
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน

:

เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษทั

ประเภท

:

หุ้น กู้ทุ กประเภท/ทุก ชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุ้น กู้ด้อ ยสิท ธิหรือไม่
ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อ
ครบก าหนดไถ่ ถ อน มีป ระกัน หรือ ไม่ มีป ระกัน มีห รือ ไม่ มี
ผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ หรือ เป็ นหุ้ น กู้ อ นุ พ ั น ธ์ ทั ง้ นี้ ขึ้ น อยู่ ก ั บ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กู้
นัน้ ๆ

จานวน

:

มูลค่ารวมของหุ้นกู้กาหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือใน
สกุลเงินอื่นในอัตราทีเ่ ทียบเท่า ในวันทีอ่ อกหุน้ กู้

การเสนอขาย

:

เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอขาย
ในกรณีจากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนประเภทสถาบัน
และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ทงั ้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ น
การเสนอขายในครัง้ เดียว หรือหลายครัง้ ก็ได้

อัตราดอกเบีย้

:

ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้ ๆ

อายุ
เงื่อนไขอื่นๆ

:
:

ไม่เกิน 5 ปี ในการออกแต่ละครัง้
ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือ ชนิดของ
หุ้นกู้ท่จี ะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่ อ
หน่ ว ย อัต ราดอกเบี้ย การแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ย และ/หรือ
ผูร้ บั ประกันจาหน่าย การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู/้ นายทะเบียน
ผูถ้ ือหุ้นกู้ วิธกี ารออกและเสนอขาย วิธกี ารจัดสรร วิธกี ารไถ่
ถอน รายละเอียดการเสนอขายและการจดทะเบียนในตลาด
รองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษทั ฯ

สิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
รำยละเอียดร่ำงวัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อ 25.

ข้อ 26.
ข้อ 27.

ข้อ 28.

ข้อ 29.
ข้อ 30.

ข้อ 31.
ข้อ 32.
ข้อ 33.
ข้อ 34.
ข้อ 35.
ข้อ 36.
ข้อ 37.

ประกอบกิจ การขนส่ ง ขนถ่ า ยสิน ค้า พัส ดุ ภัณ ฑ์ และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ
ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ รับบริการนาของออกจากท่าเรือตามพิธกี ารศุลกากรและ
การจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปตั ยกรรม รวมทัง้ กิจการ
โฆษณา
รับเป็ นทีป่ รึกษาและให้คาแนะนาเกีย่ วกับด้านการบริหารงานทางการบินพาณิชย์ การพาณิชยกรรม
การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการลงทุนอันมิใช่ เกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งรวมทัง้ การผลิต
การจัดจาหน่าย การตลาด และเทคนิค เกีย่ วกับกิจการเหล่านัน้
ป ระกอบ กิ จ การให้ บ ริ ก ารซ่ อม แ ซม บ ารุ ง รั ก ษ า ต รวจสอบ อั ด ฉี ด พ่ น น้ าย ากั น สนิ ม
สาหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทัง้ บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย
ทุกประเภท
ประกอบกิจ การประมูลเพื่อขายสิน ค้าและรับ จ้างท าของ ตามวัตถุ ท่ีป ระสงค์ท งั ้ หมด ให้แ ก่บุ ค คล
คณะบุคคล นิตบิ ุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
เข้าท าความตกลงและท าสัญ ญากับ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่น ๆ
ตามวัตถุท่ปี ระสงค์ของบริษัท และขอรับสิทธิ ใบอนุ ญาต สิทธิพเิ ศษ และสัมปทานจากส่วนราชการ
องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื่นๆ นัน้ ซึง่ บริษัทเห็นว่าเหมาะสม และดาเนินการใช้สทิ ธิ
และปฏิบตั ิตามข้อตกลง สัญ ญา สิท ธิ ใบอนุ ญ าต สิทธิพิเศษ และสัมปทานใดๆ ทัง้ สิ้น รวมทัง้ ท า
การโอนหรือให้สทิ ธิตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุ ญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานนัน้ ให้แก่บุคคล
หรือบริษทั อื่นๆ
ประกอบกิ จ การให้ บ ริก ารภาคพื้ น ทุ ก รู ป แบบ ส าหรับ อากาศยาน ผู้ โ ดยสาร สัม ภาระ และ
กิจกรรมต่อเนื่อง ทัง้ ในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนเป็ นตัวแทนในการให้บริการดังกล่าว
ประกอบกิจ การรับ ให้บ ริก ารจัด เตรีย มสิ่งของ วัส ดุ หรือ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่อ ใช้ส าหรับ ผู้โ ดยสาร
บนเครื่องบินและดูแลความเรียบร้อยของเครื่องบินให้พร้อมสาหรับการบิน
ประกอบกิจการให้บริการรับทาความสะอาดทุกประเภท
ประกอบกิจการรับให้บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
ประกอบกิจการให้บริการในลานจอดอากาศยาน บริการอุปกรณ์ เคลื่อนย้ายอากาศยาน ให้บริการ
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสาหรับอากาศยาน
ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ แก่อากาศยาน ให้บริการไฟฟ้า น้ าดื่ม-น้ าใช้ในอากาศ
ยาน
ประกอบกิจการให้บริการถ่ายเทสิง่ ปฏิกลู ของอากาศยาน

ข้อ 38.
ข้อ 39.
ข้อ 40.
ข้อ 41.
ข้อ 42.

ข้อ 43.

ประกอบกิจการให้บริการให้สญ
ั ญาณมือ หรืออาณัติสญ
ั ญาณใดๆ แก่อากาศยาน เพื่อเข้าหลุมจอด
ให้บริการติดต่อประสานงานการให้บริการเติมน้ามันอากาศยาน และการขึน้ ลงของอากาศยาน
ประกอบกิจการให้บ ริก ารท าความสะอาดภายในอากาศยาน ขับ รถบริก ารอุ ป กรณ์ ระวางบรรทุ ก
รวมทัง้ ให้บริการผูโ้ ดยสารภาคพืน้
ประกอบกิจการให้บริการระบบไฟฟ้า 400 เฮิรตซ์ และระบบปรับอากาศสาหรับบริการอากาศยาน
ชนิดติดตัง้ อยู่กบั ที่
ประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและภาคพืน้
ประกอบกิจการจัดตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรเพื่อจัดจาหน่ ายสินค้าปลอดอากร
ทัว่ ราชอาณาจัก ร (ยกเว้น การแสวงหาประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติอ่ืน และการค้า ภายใน
เกีย่ วกับผลิตผลทางเกษตรพืน้ เมือง)
ประกอบกิจการให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ทัวราชอาณาจั
่
กร

