
  

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

 

 
 

AAV13/2020 
         7 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
2. รายงานประจ าปี พร้อมงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4.  ข้อมลูเก่ียวกบัการแก้ไข ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ของข้อบงัคบัของบริษัท 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
6. แนวปฏิบตัิส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อปอ้งกนัการติดตอ่ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
8. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
9. คณุสมบตัิและข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) สว่นหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.aavplc.com   

11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
12. แบบสอบถามส าหรับคดักรองโรค COVID-19 
13. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ในวนัพธุที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม Foxtrot และ Golf ส านกังานใหญ่ 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 
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วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการจดัท ารายงานการประชุมและจดัสง่
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.aavplc.com)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรายงาน
ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงในรายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่งสงักดั
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทวา่มีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

http://www.aavplc.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผา่นมาสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

                                 ข้อมลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบริษัท               (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรัพย์รวม 62,903 61,747 3,164 3,158 

หนีส้นิรวม 35,214 33,124 3 2 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 27,689 28,623 3,161 3,156 

รายได้รวม 41,553 40,200 27 1,671 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (474) 70 5 1,638 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.0977) 0.0144 0.0011 0.3378 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อ “งบการเงิน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทไม่
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44 ก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัจะค านึงถึง   
ผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดให้ต้องปฏิบตัิตาม แผนธุรกิจใน
อนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทนุส ารอง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มีมติงดจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชี
รายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่
ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลา
อยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2563 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล
และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อให้การสอบบญัชีภายในกลุม่แอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนัซึง่
จะเพิ่มประสทิธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอไมม่ีความสมัพนัธ์หรือ
สว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1. นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137 1 ปี (2562) 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 1 ปี (2561) 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 5313 - 
4. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 6011 - 
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โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ล้านบาท เท่ากบัปี 2562 นอกจากนีบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบ
บญัชีของบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 ด้วย ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.40 ล้านบาท เท่ากบัปี 2562 นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดียวส าหรับการ
ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงระบบบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่จ านวน 0.6 ล้านบาท และ
การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุจ านวน 0.8 ล้านบาท   

การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการ
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ 

7.2 นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ 

7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย์ นายวีรยทุธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับ
การคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2563
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ นายวีรยทุธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ทา่น มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) กฎหมายอืน่ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ส าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นวา่กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
อีกทัง้ ได้น าความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการ
ของบริษัท ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก าหนดให้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการ
ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้กบับริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกัน 
กบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
8.1 ให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และได้รับเบีย้ประชุม

คนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทเทา่นัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุม
ครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้  

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
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8.3 ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ดังกล่าวได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะท างานชดุใดมีการประชมุเกินกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

8.4 ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
และหลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านบตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 
ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด สทิธินีใ้ห้ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่สีทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงขอเสนอให้มีการ
แก้ไขข้อบงัคบัจ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ 
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 4 และมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย 
มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไมก่ระทบต่อเนือ้หา
สาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท
จ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดของการเสนอแก้ไข
ข้อบงัคบัทัง้ 7 ข้อ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
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การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้
คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมอนมุตัิ และ
จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 
มิถนุายน 2563  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้แตเ่วลา 11.00 น. เป็นต้นไป  

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยใน
ความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุและทีมงานทกุฝ่าย โดยบริษัทจะจดัเตรียมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภยัด้านสขุอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าที่สว่นราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ได้ก าหนดขึน้เก่ียวกบัการจดัประชุมหรือสมัมนา รวมทัง้กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจ าเป็นต้องจดัสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทกุจุดซึ่งจะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้อง
ประชมุมีจ านวนจ ากดัประมาณ 50 ที่นัง่ ส าหรับท่ีนัง่ส ารองซึง่อยูภ่ายนอกอาจไมไ่ด้รับความสะดวกมากนกั รวมทัง้ไม่สามารถ
ให้คนจ านวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดงันัน้เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของทุกท่าน บริษัท
จ าเป็นต้องขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคือ นายวิเชฐ ตนัติวานิช เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่แสดง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว (ขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี)้ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 มาที่สว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัท
ขอความร่วมมือโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการลว่งหน้าด้วย  ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และน าส่งให้แก่บริษัทได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
aav_companysecretary@airasia.com หรือสง่มาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 222 
ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายทา่น อาจท าให้เกิด
ความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและเนื่องจากจ านวนท่ีนัง่มีจ ากดั ดงันัน้เมื่อที่นัง่เต็มแล้วบริษัทขอ
ความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจึง
ต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

mailto:aav_companysecretary@airasia.com
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ทัง้นี ้ในการเข้าร่วมประชมุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านต้องกรอกข้อมลูในแบบสอบถามส าหรับคดักรองโรค COVID-19 
ตาม เอกสารแนบ 12 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการเฝา้ระวงัและป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้ COVID-19 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ บริษัทขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและรายงานประจ าปี 2562 
(ในรูปแบบ QR Code) รวมทัง้หลกัฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 และ 10 มาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ 
หากทา่นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในแตล่ะวาระ ทา่นสามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตามรายละเอียด
ใน เอกสารแนบ 6 

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ฉบบันี ้แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมในครัง้นี ้
รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซด์ของบริษัท www.aavplc.com ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิเชฐ ตนัติวานิช) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

http://www.aavplc.com/

