
  

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

 

 

AAV08/2022 
         30 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่สง่มาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code  
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
6. ขัน้ตอนและขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ  
 6.2 วิธีปฏิบตัิและคูม่ือการใชร้ะบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์Webex และระบบ Inventech Connect 
7. การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและการสง่ค าถามลว่งหนา้  
8. คณุสมบตัิและขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) ส่วนหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซดข์องบริษัท 
www.aavplc.com   

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า  
ปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว
เท่านัน้ ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยจะถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง 
อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บรษัิทจะไม่มีการลงทะเบียน
หนา้งานในวนัประชมุ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการจดัท ารายงานการประชุม
และจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้ง
เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท (www.aavplc.com)  

 

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะ 
กรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งบริษัทไดส้รุป     
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดง
ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราช 
บญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่ง
สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบรษัิทวา่มีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุน 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา
สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
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                                        ขอ้มลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบรษัิท               (หนว่ย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สนิทรพัยร์วม 71,208 67,978 14,095 3,170 

หนีส้นิรวม 54,379 50,618 55 3 

สว่นของผูถื้อหุน้ 16,829 17,360 14,040 3,167 

รายไดร้วม 4,508 16,237 26 26 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (6,647) (4,764) (127) 6 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) (1.2985) (0.9823) (0.0249) 0.0012 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “งบการเงิน” 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 45 ก าหนดให้
บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้บรษัิทไมต่อ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบรษัิทมีทนุส ารองครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ 

ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 44 ก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึง ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่ก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจัดสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทุน
ส ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจากบรษัิทมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทย
แอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากัด มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณี
ที่ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 
7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้
เมื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทประจ าปี 2565 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ใหบ้รกิารการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชีภายในกลุ่มแอรเ์อเชียมี
มาตรฐานเดียวกนัซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่
เสนอไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2565 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 
รบัอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรบัรอง 
งบการเงินของบรษัิทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137           3 ปี (2562-2564) 

2) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ 4501 1 ปี (2561) 

3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - 

4) นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 6011 - 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บรษัิท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรใหก้ าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2564 นอกจากนี ้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นส านกังาน 
สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2565 ดว้ย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของบรษัิทยอ่ยเป็นจ านวน 4.0 ลา้นบาท เทา่กบัปี 2564 นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น ไดแ้ก่ การตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 ลา้นบาท   

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1) นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7.2) นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ  

7.3) นายศิโรตม ์เสตะพนัธ ุ กรรมการอิสระ  

7.4) นายดเินช นมับิอาร ์ กรรมการอิสระ  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ในดา้นตา่งๆ และความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแลว้จึงเห็นควรใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า นายวีรยทุธ โพธารามิก นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ นายดิเนช นมั
บิอาร ์ เขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่
เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นการลว่งหนา้
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อ
รบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม  
ก าหนดวาระประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า นายวีรยทุธ โพธารามิก นายศิโรตม ์
เสตะพนัธ ุนายดิเนช นมับิอาร ์กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 4 ท่าน มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ที่เก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบั
กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า
กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ ไดน้  า
ความรู ้ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของ
บรษัิท ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดให้
กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกับผล
ประกอบการของบริษัท หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน 
รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1) ใหก้รรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน และไดร้บัเบีย้

ประชมุคนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบริษัทไดร้บั
เบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยใหป้ระธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุม 
100,000 บาท เทา่นัน้  

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

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้
ดงักล่าวไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ 
อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมคนละ 40,000 
บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผล
จ่ายและหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บุคคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภริยา และบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิ
ประโยชนด์า้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน
รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บรษัิทก าหนด สทิธินีใ้หข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่สีทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่
เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ” ใน
รูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/
หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 11 
มีนาคม 2565  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้และรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นการลว่งหนา้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้และรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบรษัิทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 จึงมีมติใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีใ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน โปรดด าเนินการ
ตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่าน  
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการ
สง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 
และ เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่บรษัิทจะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการ
ประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 






