
  

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

 

 

AAV03/2021 
         31 มีนาคม 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
6. ขัน้ตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละเอกสารประกอบ  
 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ  
 6.2 คูม่ือการใช้ระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)  
7. การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและการสง่ค าถามลว่งหน้า  
8. คณุสมบตัิและข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) ส่วนหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท 
www.aavplc.com   

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า  
ปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว
เท่านัน้ ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชมุส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง 
อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียน
หน้างานในวนัประชมุ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 
2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและ
จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com)  

 

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุป     
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดง
ในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราช 
บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอต่อ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่ง
สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
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                                        ข้อมลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบริษัท               (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรัพย์รวม 67,978 62,903 3,170 3,164 

หนีส้นิรวม 50,618 35,214 3 3 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 17,360 27,689 3,167 3,161 

รายได้รวม 16,237 41,553 26 27 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (4,764) (474) 6 5 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.9823) (0.0977) 0.0012 0.0011 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ “งบการเงิน” 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 ก าหนดให้
บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้บริษัทไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44 ก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึง ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและ
ข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจัดสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทุน
ส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทย
แอร์เอเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากัด มีมติงดจ่าย เงินปันผลประจ าปี 2563 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 
7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่โดยบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ 
เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2564 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อให้การสอบบญัชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมี
มาตรฐานเดียวกนัซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่
เสนอไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2564 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137           2 ปี (2562, 2563) 

2) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 1 ปี (2561) 

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 5313 - 

4) นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม 6011 - 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ล้านบาท เท่ากบัปี 2563 นอกจากนี ้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังาน 
สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2564 ด้วย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.0 ล้านบาท ลดลง 0.4 ล้านบาท จากปี 2563 ตามจ านวนรายการและงาน
ตรวจสอบที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น 
ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 ล้านบาท   
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การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1) นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

7.2) นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

7.3) นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ นายวิเชฐ ตนัติวานิช นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และนายไพรัชล์ พรพฒันนางกูร เข้า
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบคุคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้า
ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2563 จนถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการ
เพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระประจ าปี 2564จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิเชฐ ตนัติวานิช นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และนายไพรัชล์ 
พรพฒันนางกรู กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ได้น าความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ประวัติของ
กรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  
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การลงมติ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ก าหนดให้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผล
ประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน และได้รับเบีย้

ประชมุคนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับ
เบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชุม 
100,000 บาท เทา่นัน้  

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้
ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้
ดงักล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ 
อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชุมคนละ 40,000 
บาทเทา่นัน้ 

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
จ่ายและหลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านบตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน
รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด สทิธินีใ้ห้ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่สีทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่
เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ “โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ” ใน
รูปแบบ QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/
หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 11 
มีนาคม 2564  

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นการลว่งหน้าตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นและรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นในปีนีใ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน โปรดด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่าน  
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการ
สง่เอกสารแบบมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 
และ เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่บริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการ
ประชมุให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

อนึง่ เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ฉบบันี ้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประชุมในครัง้นี ้
รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

http://www.aavplc.com/
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ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิเชฐ ตนัติวานิช) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 


