AAV13/2020
7 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. รายงานประจาปี พร้ อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการซึง่ ครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับการแก้ ไข ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 ของข้ อบังคับของบริ ษัท
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แนวปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
8. คาชีแ้ จงเรื่ องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คุณสมบัติและข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. (แบบทัว่ ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศที่แต่งตังให้
้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซด์ของบริ ษัท www.aavplc.com
11. แบบแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
12. แบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรค COVID-19
13. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่
บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรายงานเหตุการณ์ หรื อความคืบหน้ าต่างๆ (ถ้ ามี) ของบริ ษัทต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

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

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ มีการจัดทารายงานการประชุมและจัดส่ง
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.aavplc.com)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และรายงาน
ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 ซึ่งบริ ษัทได้ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นในรอบปี 2562 ทังนี
้ ้ รายละเอียดแสดงในรายงาน
ประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัด
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัทว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6137 ซึง่ สังกัดบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562 ที่ผา่ นมาสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริ ษัท
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2562

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

สินทรัพย์รวม

62,903

61,747

3,164

3,158

หนี ้สินรวม

35,214

33,124

3

2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

27,689

28,623

3,161

3,156

รายได้ รวม

41,553

40,200

27

1,671

(474)

70

5

1,638

(0.0977)

0.0144

0.0011

0.3378

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ อ “งบการเงิน” ในรู ปแบบ QR Code ซึ่งได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 44 กาหนดให้ การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทและบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยและเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะคานึงถึง
ผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทังเงื
้ ่อนไขและข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรื อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่กาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิตาม แผนธุรกิจใน
อนาคต และความจาเป็ นในการใช้ เงินลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรเนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารอง
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ หลักจากเงินปั นผลจากบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด มีมติงดจ่าย
เงินปั นผลประจาปี 2562 เป็ นผลมาจากบริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด มีผลการดาเนินงานขาดทุน
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
รายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่
ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจาปี 2563 เนื่องจากเป็ นสานักงานสอบบัญชีชนน
ั ้ าที่ให้ บริ การการสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังเพื
้ ่อให้ การสอบบัญชีภายในกลุม่ แอร์ เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึง่
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ส่วนได้ เสียใดๆ กับบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นสอดคล้ องตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1.
2.
3.
4.

ผู้สอบบัญชี
จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรอง
รับอนุญาตเลขที่ งบการเงินของบริ ษัทในรอบ 7 ปี ที่ผา่ นมา
6137
1 ปี (2562)
4501
1 ปี (2561)
5313
6011
-

นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
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โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้ าที่แทน
รวมทังเห็
้ นควรให้ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทเป็ นจานวนเงิน
1.00 ล้ านบาท เท่ากับปี 2562 นอกจากนี ้บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสานักงานสอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2563 ด้ วย ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บริ ษัทย่อยเป็ นจานวน 4.40 ล้ านบาท เท่ากับปี 2562 นอกจากนี ้มีค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บครัง้ เดียวสาหรับการ
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่จานวน 0.6 ล้ านบาท และ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 0.8 ล้ านบาท
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อัตราหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
7.1 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

7.2 นายวีรยุทธ โพธารามิก

กรรมการอิสระ

7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม รวมทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ของกรรมการ
เป็ นรายบุคคลแล้ วจึงเห็นควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ พ้นจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เข้ าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ อ
“โครงสร้ างการจัดการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับ
การคัดเลือกแต่อย่างใด
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2563
จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลับเข้ ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอืน่ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง สาหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังนั
้ น้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
อีกทัง้ ได้ นาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ตอ่ การดาเนินกิจการ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22 กาหนดให้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการ
ของบริ ษัท หน้ าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและบริ ษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ยังคงเป็ นอัตราเดียวกัน
กับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
8.1 ให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี ้ยประชุม
ครัง้ ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุม 100,000 บาท เท่านัน้
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท
6

8.3 ในกรณีกรรมการบริ ษัทได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อประธานกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการ
อนุกรรมการ หรื อคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษัท ให้ กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตัง้ ดังกล่าวได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะทางานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านัน้
8.4 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวนจากอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย
และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
กรรมการบริ ษัท (รวมทังบุ
้ คคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริ ยา และบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย) ได้ รับสิทธิประโยชน์
ด้ านบัตรโดยสารให้ เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้ นทางบินจานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวนรวมทังสิ
้ ้น 12
ครัง้ ต่อปี โดยเป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทกาหนด สิทธินี ้ให้ ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
ทังนี
้ ้ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารไม่มสี ทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อกรรมการชุดย่อย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
รายละเอียดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 ในเรื่ องการประชุมผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อรองรั บการจัดการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้
สอดคล้ องกับพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริ ษัทจึงขอเสนอให้ มีการ
แก้ ไขข้ อบังคับจานวน 7 ข้ อ คือ ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 4 และมอบหมายให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทมอบหมาย
มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังแก้
้ ไข และ/หรื อ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหา
สาระของการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
จานวน 7 ข้ อ คือ ข้ อ 24 - 25 และข้ อ 31 - 35 ในเรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พระราชกาหนดว่าด้ ว ยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทัง้ นี ้ รายละเอีย ดของการเสนอแก้ ไข
ข้ อบังคับทัง้ 7 ข้ อ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
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การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ/หรื อ ให้ ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) และ/หรื อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ และ
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ก าหนดวัน กาหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่มี สิท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ในวัน ที่ 29
มิถนุ ายน 2563
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
บริ ษัทได้ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยใน
ความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย โดยบริ ษัทจะจัดเตรี ยมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภัยด้ านสุขอนามัย ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางและคาแนะนาที่สว่ นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ กาหนดขึ ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรื อสัมมนา รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่ งครัด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ นี ้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องจัดสถานที่ประชุมให้ มีระยะห่างในทุกจุดซึ่งจะทาให้ จานวนที่นงั่ ในห้ อง
ประชุมมีจานวนจากัดประมาณ 50 ที่นงั่ สาหรับที่นงั่ สารองซึง่ อยูภ่ ายนอกอาจไม่ได้ รับความสะดวกมากนัก รวมทังไม่
้ สามารถ
ให้ คนจานวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็ นเวลานานได้ ดัง นันเพื
้ ่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริ ษัท
จาเป็ นต้ องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้ าประชุมให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ นายวิเชฐ ตันติวานิช เข้ า
ร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว (ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี)้
พร้ อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 มาที่สว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน บริ ษัท
ขอความร่ วมมือโปรดแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าประชุมให้ บริ ษัททราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วย ตามแบบแจ้ งความประสงค์เข้ า
ร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และนาส่งให้ แก่บริ ษัทได้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์
aav_companysecretary@airasia.com หรื อส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชี ย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) 222
ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทังนี
้ ้ หากมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้ อมกันหลายท่าน อาจทาให้ เกิด
ความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและเนื่องจากจานวนที่นงั่ มีจากัด ดังนันเมื
้ ่อที่นงั่ เต็มแล้ วบริ ษัทขอ
ความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทแทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจึง
ต้ องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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ทังนี
้ ้ ในการเข้ าร่วมประชุมผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านต้ องกรอกข้ อมูลในแบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรค COVID-19
ตาม เอกสารแนบ 12 โดยขอความร่ วมมือท่านให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นความจริ งเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อ COVID-19 และเพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น บริ ษัทขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ดและรายงานประจาปี 2562
(ในรูปแบบ QR Code) รวมทังหลั
้ กฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 และ 10 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ตามรายละเอียด
ใน เอกสารแนบ 6
อนึ่ง เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ น้ บริ ษัทได้ มีการเผยแพร่ หนังสือเชิ ญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสารไว้ ที่เว็บไซด์ของบริ ษัท www.aavplc.com ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
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