AAV1/2017
23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง

การกาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และการ
งดจ่ายปั นผลประจาปี 2559

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ มีมติในการประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และระเบียบวาระการประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560
2. กาหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวัน อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์ พอร์ ต กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพฯ 10210
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่ อวัน ที่ 25
เมษายน 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่าง
ถูกต้ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
และรายงานประจาปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2559 ซึง่ บริษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ทั ้งนี ้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจาปี 2559

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบ
แสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามโดย นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ซึ่งสังกัดบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จ ากัด และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการงด
จ่ายเงินปั นผลงวดสิ ้นปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น แล้ วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากผลประกอบการงวดตั ้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 11 พฤศจิกายน
2559 และเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติจัดสรรเงิน กาไรจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 21.99 ล้ านบาท
ซึง่ เมื่อรวมกับทุนสารองที่ได้ จดั สรรไว้ ในรอบปี บญ
ั ชีปี 2558 จานวน 26.51 ล้ านบาท บริ ษัท
จะมีทนุ สารองตามกฎหมายเป็ นจานวนทั ้งสิ ้น 48.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกาหนด
อย่า งไรก็ ตามเห็น ควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุมัติ งดจ่า ยเงิน ปั น ผลจากผล
ประกอบการงวดสุดท้ าย (12 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2559) อันเนื่องมาจากบริ ษัท ไทย
แอร์ เอเชีย จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยและเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีความจาเป็ น ในการ
สารองเงินสดสาหรับการขยายฝูงบินในอนาคต
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท
ประจาปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
6.1 นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
6.2 นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
6.3 นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 (แก้ ไข)
โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทแทนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึง่ ได้ ปฏิ บัติหน้ าที่
สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงิน ของบริ ษัท มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิ บัติงานได้ ให้
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่ น
ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้ าที่แทน รวมทั ้งเห็นควรให้

กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทเป็ นจานวนเงิน
1.065 ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อย
เป็ นจานวนเงิน 3.86 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2560 จานวน 3 ท่าน กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ดังรายชื่อต่อไปนี ้
7.1 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ดารงตาแหน่งกรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

7.2 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
7.3 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ดารงตาแหน่งกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

ทั ้งนี ้ กรรมการทั ้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้ านต่ างๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.1 ให้ กรรมการบริษัทได้ รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน
และได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า
1 ครั ้ง คงให้ กรรมการบริษัทได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 80,000 บาท เท่านั ้น โดยให้ ประธาน
กรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 100,000 บาท
หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั ้ง คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุม 100,000 บาท เท่านั ้น
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ ได้ รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน โดยให้
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท

8.3 ในกรณีกรรมการบริษัทได้ รับแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อประธานกรรมการบริ ษัท
ให้ เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษัท ให้ กรรมการบริ ษัท
ที่ได้ รับการแต่งตั ้งดังกล่าวได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อ
ครั ้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า
1 ครั ้ง คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั ้น
8.4 ให้ คณะกรรมการบริษัทได้ รับเงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวนจากอัตราร้ อยละ 0.5
ของเงินปั นผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
กรรมการบริษัท (รวมทั ้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริ ยา และบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย)
ได้ รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้ เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้ นทางบินจานวน
1 ครั ้งต่อเดือน จานวนรวมทั ้งสิ ้น 12 ครัง้ ต่อปี สิทธิ นี ้ให้ ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
เท่านั ้น
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสันทัด สงวนดีกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการเงิน
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ

