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AAV14/2019 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  

เลขที่ 333 ถนนเชดิวุฒากาศ กรุงเทพมหานคร  

การชีแ้จงผู้ถอืหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนการเร่ิมประชุม 
1) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้น มีเสยีงหนึง่เสยีง  
2) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือในบตัร
ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียน และขอให้สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนสิน้สดุการพิจารณาในวาระ
นัน้ๆ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงนัน้ มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม สว่นที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ยกเว้นวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ขอให้ลงคะแนนแยกเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรลงคะแนนกลบัคืนทัง้หมด 
ไมว่า่จะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

3) ผู้มอบฉนัทะที่ได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในใบมอบฉนัทะ
ในวาระใดๆ ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนนอีก บริษัทจะนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะ 

4) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสยัในวาระใด ขอให้สอบถามคณะกรรมการในวาระนัน้ๆ ในช่วง 
ถาม-ตอบ โดยขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล พร้อมทัง้ระบวุ่าเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด 
เพื่อเป็นการแนะน าตวัและเพื่อให้บริษัทสามารถระบช่ืุอของท่านได้ถกูต้องเมื่อจัดท ารายงานการประชุม ส าหรับค าถามที่ไม่
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ ขอความร่วมมือซกัถามเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้ว 

ทัง้นี ้ขอความกรุณาให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายอื่นได้ใช้สทิธิ 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ก าหนดให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมี
ผู้ ถือหุ้นงดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง  

- ในวาระการประชมุที่ 8 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมิได้ก าหนดวา่ผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียง
ด้วยหรือไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงต้องนบัตามจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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- ในวาระการประชุมที่ 9 เร่ืองการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์และการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมีผู้ ถือหุ้น
งดออกเสยีงจะต้องนบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีงด้วย 

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะน ากรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบริษัท 
1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

ประธานในท่ีประชมุ 
2) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3) คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4) คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
5) นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
6)  คณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
7) คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
8) คณุวีรยทุธ โพธารามิก ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
9) หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
10) คณุปรีชญา รัศมีธานินทร์  ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีจ้ านวน 9 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100 

เลขานกุารของบริษัท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผู้สอบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
คณุพชัรพร ภูท่รานนท์ จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

จากนัน้ คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ประธานท่ีประชมุได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง 112 ราย ซึ่งนบัรวมจ านวนหุ้นได้ 2,054,994,736 หุ้น พร้อมกนันัน้มีผู้ รับมอบฉนัทะ 1,775 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
1,225,642,221 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้มาประชมุ 1,887 ราย เทา่กบั 3,280,636,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.642 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองค์ประชมุ โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อที่ 33 ซึง่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุวา่ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชมุและบริษัทยงัมีการรับลงทะเบียนอยูด้่านนอกห้องประชมุส าหรับผู้ที่ทยอยมาประชมุด้วย   
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เมื่อครบองค์ประชมุแล้ว ประธานที่ประชมุจึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชมุดงัที่ได้แจ้งให้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จดัสง่ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเร่ืองเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

เร่ืองแรก แอร์เอเชียได้รับรางวลัสายการบินราคาประหยดัที่ดีที่สดุในโลก 10 ปีซ้อน (2552 - 2561) จากสถาบนัสกายแทร็กซ์ 

เร่ืองที่สอง แอร์เอเชียได้รับรางวลัความเป็นเลศิทางการตลาด จาก Thailand Corporate Excellence Awards 

เร่ืองที่สาม แอร์เอเชียได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ตรงเวลาสูงสุด อันดับ 8 ของโลก จาก OAG 
Punctuality League 2018 ซึง่ถือเป็นสายการบินราคาประหยดัที่ติดอนัดบัสงูสดุในไทย 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแจ้งวา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถดัไป 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีการจดัท า
รายงานการประชมุซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้ได้จดัสง่ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว 
รายละเอียดได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานในท่ีประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  3,282,384,257 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 5,200 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,896 ราย) 3,282,389,457 เสยีง   
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ
รายงานประจ าปี 2561 

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูด้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่นใบลงทะเบียน
ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
โดยขอให้คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ส าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัให้กบั บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่   
- ณ สิน้ปี 2561 มีเส้นทางบินทัง้หมด 97 เส้นทางบิน เปิดเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 21 เส้นทางบินใหม่ โดยมี

เส้นทางบินส าคญัโดยสรุปดงันี ้ในประเทศอินเดีย ได้แก่ เมือง Bhubaneswar หรือเมืองภวูเนศวร เมืองวิชาคาปัทนมั เมืองคยา 
ในประเทศศรีลงักา ได้แก่ เมืองโคลมัโบ นอกจากนีย้ังมีเส้นทางบินใหม่ที่น่าสนใจดังนี  ้เชียงใหม่-ไทเป เชียงใหม่-ปักก่ิง 
เชียงใหม-่ฮานอย กระบี-่ฉงช่ิง    

- เส้นทางบินระหวา่งประเทศ นานาชาติ มีทัง้หมด 62 เส้นทางบิน และในประเทศ 35 เส้นทางบิน 
- โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียมีฐานปฏิบตัิการจ านวน 6 แห่ง ซึ่งมีเคร่ืองบินอยู่ที่ดอนเมือง 45 ล า (2 ล าเป็น

เคร่ืองส ารองเพื่อเป็นการบริหารจดัการในเร่ืองของความตรงตอ่เวลา) ที่ภเูก็ต 3 ล า เชียงใหม่ 7 ล า กระบี่ 2 ล า อู่ตะเภา (พทัยา) 
2 ล า และหาดใหญ่ 1 ล า  

- มีเคร่ืองบินรวมทัง้หมด 62 ล า โดยมีจ านวนเคร่ืองบินเพิ่มขึน้ 6 ล า จากปี 2560  
- ขนสง่ผู้ โดยสารตลอดทัง้ปีจ านวน 21.6 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 1.8 ล้านคน 
- อตัราขนสง่ผู้ โดยสารร้อยละ 85  
- อตัราการใช้เคร่ืองบินตอ่ล า 12 ชัว่โมงตอ่วนั เพิ่มขึน้ 0.1 ชัว่โมง จากปี 2560 
- ระยะทางเฉลีย่ 991 กิโลเมตรตอ่เที่ยวบิน 
- ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (ASK) 25,019 ล้านท่ีนัง่ตอ่กิโลเมตร 
- 1,384 เที่ยวบินตอ่สปัดาห์ 
- อตัราการตรงตอ่เวลาร้อยละ 86 
- สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินดังนี ้รายได้จากการขายและบริการปี 2561 อยู่ที่ 38,905 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นรายได้จากการจ าหน่ายบตัรโดยสารคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 82 และรายได้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18 ของ
รายได้ทัง้หมด คิดเป็นมลูค่าประมาณ 7,134 ล้านบาท โดยรายได้บริการเสริมและอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าสมัภาระลงทะเบียน 
เลอืกที่นัง่ สนิค้าปลอดภาษีและของที่ระลกึ ประกนัภยั พืน้ท่ีระวางสินค้า(Cargo) บริการ Fly-Thru บริการเที่ยวบินพร้อมรถ/เรือ
รับสง่ อาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นต้น ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากปี 2560 

- รายได้รวม 40,199 ล้านบาท เทียบกบัปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 
- ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 39,539 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของราคา

น า้มนัที่มากกวา่ร้อยละ 30 อยา่งไรก็ตามบริษัทพยายามลดคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะต้นทนุการด าเนินงานซึง่เป็นผลให้ต้นทนุ
โดยรวมของบริษัทเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 16  

- ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้เทา่กบั 660 ล้านบาท  
- ก าไรสทุธิอยูท่ี่ 128 ล้านบาท  
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- สว่นแบง่การตลาด ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ร้อยละ 32.4 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 จากปี 2560 นกแอร์ ร้อยละ 18.1 เท่ากบั 
ไทยไลอ้อนแอร์ ร้อยละ 18.1 ไทยสไมล์ ร้อยละ 9.3 การบินไทย ร้อยละ 7.3 บางกอกแอร์เวย์ ร้อยละ 9.7 และไทยเวียดเจ็ท 
ร้อยละ 4.9 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี 2562 ประกอบไปด้วย  
- เป้าหมายการขนส่งผู้ โดยสารปี 2562 จ านวน 23.2 ล้านคน เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 7 จากจ านวนการขนส่ง

ผู้ โดยสารปี 2561 จ านวน 21.6 ล้านคน 
- อตัราขนสง่ผู้ โดยสารร้อยละ 86 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จากปี 2561 
- เปิดเส้นทางการบินใหม่ โดยเน้นเส้นทางบินระหว่างประเทศในอินโดจีนและอินเดีย (เป้าหมาย คือ ประเทศ

เวียดนาม เมืองญาจางและเมืองเก่ินเทอ ประเทศกมัพชูา เมืองสหีนวุิลล์ และประเทศอินเดีย เมืองอาห์เมดาบดั)  
- เพิ่มฐานปฏิบตัิการการบินแหง่ที่ 7 คือจงัหวดัเชียงราย มีเคร่ืองบินประจ า 1 ล า ซึ่ง ณ ปัจจุบนัเร่ิมด าเนินการแล้ว 

โดยมีเส้นทางบินในประเทศ ได้แก่ เชียงราย-ภเูก็ต และเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ เชียงราย-สิงคโปร์ เชียงราย-กวัลาลมัเปอร์ 
เชียงราย-เซินเจิน และเชียงราย-มาเก๊า 

- เพิ่มประสทิธิภาพในอตัราการใช้เคร่ืองบิน เป็นร้อยละ 12.5 ชัว่โมงตอ่วนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 12 ชัว่โมง
ตอ่วนั 

- เพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการตอ่เที่ยวบิน (Fly -Thru) จากเส้นทางสายการบินในเครือ เช่น ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
โดยปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 8 ซึง่เปา้หมายจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 10 

- เพิ่มสดัสว่นรายได้บริการเสริม โดยปรับโครงสร้างคา่ธรรมเนียมและสง่เสริมแพ็กเกจสดุคุ้ม 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ุ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
ผมขอช่ืนชมการบริหารงานของบริษัท ซึง่เห็นถึงความตัง้ใจในการประหยดัอย่างจริงจงั โดยผมขอสอบถามเร่ืองการ

ลงทนุในโครงการพฒันาสนามบินอูต่ะเภา บริษัทมีแผนการด าเนินงานอยา่งไรครับ  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 
ส าหรับค าถามทีเ่ก่ียวกบัโครงการพฒันาสนามบินอูต่ะเภานัน้ ขออนญุาตตอบในวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ครับ 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานที่ประชมุแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ ประธานขอให้ถือวา่ที่ประชมุได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ
รายงานประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้
ผา่นการตรวจสอบและลงนามโดยนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
และผา่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอเชิญคณุสนัทดั สงวนดีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ 

เอกสารแนบ 1



 

6 
 

คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานปี 2561 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้น 
ในสดัสว่นร้อยละ 55  มีรายได้รวม 40,199 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัปี 2560 และมีก าไรสทุธิในปี 2561 เท่ากบั 128 
ล้านบาท ลดลงเมื่อกบัปี 2560 เนื่องจากภาวะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวได้รับผลกระทบจากอบุตัิเหตเุรือโดยสารลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต 
ท าให้นกัท่องเที่ยวชาวจีนลดลงรวมทัง้ราคาน า้มนัที่ปรับตวัสงูขึน้ โดยมีก าไรต่อหุ้นในปี 2561 เท่ากบั 2.93 บาท ส าหรับงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ปี 2561 สินทรัพย์รวม 37,918 ล้านบาท หนีส้ินรวม 30,140 ล้านบาท เนื่องจากมีการขยายฝงูบิน การลงทนุใน
ที่ดินและการก่อสร้างอาคารฝึกอบรม ส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น 7,778 ล้านบาท  

ส าหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่งมีรายได้หลกัจากเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการมี
รายได้รวม 1,671 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ 758 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 1,638 ล้านบาท เทียบกบัปี 2560 ที่ 733 ล้านบาท 
และมีก าไรตอ่หุ้น 0.3378 บาท เทียบกบัปี 2560 ที่ 0.1510 บาท โดยมีสนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ 3,158 ล้านบาท หนีส้ินรวม 2 ล้านบาท 
และสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,156 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมในปี 2561 มีรายได้รวม 40,200 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 8 
มีก าไรสทุธิ 70 ล้านบาท และมีก าไรต่อหุ้น 0.0144 บาท โดยมีสินทรัพย์รวม 61,747 ล้านบาท หนีส้ินรวม 33,124 ล้านบาท 
และสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 28,623  ล้านบาท  

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ      
งดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  3,281,897,557 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 542,300 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,901 ราย) 3,282,440,357 เสยีง   
 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 44 ก าหนดว่าเมื่อบริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็น 
ทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

เอกสารแนบ 1
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ขอให้คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ที่ประชมุ 

คณุสนัทดั สงวนดีกลุ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
และเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัจะค านงึถึงผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไข
และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  หรือสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีก าหนดให้ต้องปฏิบตัิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ครัง้ที่ 1 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 970 ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 
8 มิถนุายน 2561 และจากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 ได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลครัง้ที่ 2 ในอตัราหุ้นละ 0.135 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 654.75 ล้านบาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
แล้วเมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2561 ดงันัน้รวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2 ครัง้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.335 บาท 
และคิดเป็นอตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 7.98 โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 และปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.15 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ ดงักลา่วครับ  

และส าหรับการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายนัน้ บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว    
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

รวมทัง้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลงวดประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครัง้ ตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ดงันัน้บริษัทจึงเห็นควรส ารองเงินสดไว้เพื่อการด าเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจในอนาคต 

ต่อจากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี อ้ีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่าย     
เงินปันผลระหวา่งกาลและอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึ่ง
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  3,282,200,357 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9952 
ไมเ่ห็นด้วย 155,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 
งดออกเสยีง 105,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,902 ราย) 3,282,460,357 เสยีง   
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานในท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดย
บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ทัง้นี ้ขอเชิญ
คณุสนัทดั สงวนดีกลุ เป็นผู้ให้ข้อมลูตอ่ที่ประชมุ  

คณุสนัทดั สงวนดีกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ให้บริการ
การสอบบญัชีเป็นที่ยอมรับในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่ อให้การสอบบญัชีภายในกลุ่ม   
แอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ  
ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

จึงเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 จ านวน 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 
 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313  
 3) นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6011  
 4) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 

ทัง้นีใ้ห้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่แทน 

รวมทัง้เห็นควรให้ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1.00 
ล้านบาท เทา่กบัปี 2561 ซึง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรับ
ปี 2562 ด้วย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.40 ล้านบาท เท่ากบั
ปี 2561 นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดียวส าหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินชดุใหมจ่ านวน 1.4 ล้านบาท และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ 15 ฉบบั 
จ านวน 0.8 ล้านบาท  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

เอกสารแนบ 1



 

9 
 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  3,282,335,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 105,200 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (1,902 ราย) 3,282,460,357 เสยีง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ส าหรับวาระที่ 7 นี ้เป็นวาระแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2562 จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ และหมอ่มหลวงบวรนวเทพ 
เทวกลุ ซึง่ทัง้ 3 ทา่น ขอไมเ่ข้าร่วมการประชมุในวาระนีค้รับ  

-กรรมการทัง้ 3 ท่านเดินออกจากหอ้งประชมุ- 

โดยประธานในที่ประชมุขอเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่
ที่ประชมุส าหรับวาระนีค้รับ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ได้รายงานตอ่ที่ประชุมวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้  

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหน้าตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลือกแต่อย่างใด โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา กรรมการ 

7.2 นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ กรรมการ 

7.3 หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้า
มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

เอกสารแนบ 1
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โดยกรรมการทัง้ 3 ทา่น มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 
และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) 
แล้วครับ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีป้ระธานที่ประชมุขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อให้ลงคะแนนส าหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามบตัรลงคะแนนที่
ทา่นได้รับ โดยบริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2562 กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี  ้

วาระท่ี 7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นด้วย  3,282,283,347 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 434,010 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 3,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นาวาอากาศเอกธนภทัร งามปลัง่ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นด้วย  3,282,383,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไมเ่ห็นด้วย 45,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสยีง 271,710 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 40,000 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นด้วย  3,280,885,847 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไมเ่ห็นด้วย 83,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
งดออกเสยีง 1,771,210 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่รบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 กลบัเข้าสู่ทีป่ระชมุ 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานในที่ประชมุได้ขอเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ให้ข้อมลูกบั 
ผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะพิจารณา  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควร
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลประกอบการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียง
ได้กบัตลาดและบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้กบับริษัท 
ทัง้นี ้ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และได้รับเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชุมคนละ 80,000 
บาทเทา่นัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้  

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
คา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรือคณะท างานชดุตา่งๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ดงักลา่วได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้
ประชมุคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ 
คงให้ได้รับเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและ
หลกัเกณฑ์การจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 

กรรมการบริษัท (รวมทัง้บคุคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
บตัรโดยสารให้เปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเส้นทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี สิทธินีใ้ห้
ขณะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเทา่นัน้ 

เอกสารแนบ 1
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ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย  โดยรายละเอียด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทครับ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นด้วย  3,282,706,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
ไมเ่ห็นด้วย 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 13,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,904 ราย) 3,282,740,357 เสยีง   

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราช 
บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
ไมจ่ดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพื่อรองรับการจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 ของพระราช 
บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 24 และข้อ 31 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม ่รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของ
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้รายละเอียดโดยสรุปแก่ที่ประชมุครับ 

คณุพชัรพร ภู่ทรานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 เร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์และข้อ 31 เร่ืองการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมดงันี ้ 
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ข้อ 24.  ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานในที่ประชมุจะก าหนดให้กรรมการประชุมและด าเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดงักลา่วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่
ประชมุแหง่เดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุจะต้องอยูใ่นประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 

การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มี
การบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทกุรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุตามวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี  ้

ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจาก 
ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะ เวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีจ่ะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไขข้อ 24 และ ข้อ 31 ของข้อบงัคบัของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุม 
(เอกสารแนบ 4)  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอ 
ซึง่วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 และข้อ 31 ในเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และการ
เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้  

เห็นด้วย  3,282,750,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 5,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (1,905 ราย) 3,282,755,357 เสยีง   

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานท่ีประชมุแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 
ขอให้คณุธรรศพลฐ์ช่วยตอบค าถามจากท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้ถามเร่ืองการลงทนุในโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาว่า

บริษัทมีแผนการด าเนินงานอยา่งไรครับ 

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
เหตผุลที่บริษัทเข้าร่วมประมลูโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภานัน้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเติบโตทางธุรกิจในทกุๆ ปี 

ซึ่งปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าศกัยภาพของสนามบินดอนเมืองสามารถรองรับจ านวนผู้ โดยสารได้อย่างจ ากดั และถึงแม้ว่าจะมีการ
สร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มในอนาคต ก็คาดการณ์วา่จะไมส่ามารถรองรับจ านวนเคร่ืองบินที่เพิ่มขึน้ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
สายการบินราคาประหยดั (Low-cost airlines) สว่นใหญ่อยูท่ี่สนามบินดอนเมือง ส าหรับสนามบินสวุรรณภมูิที่มีโครงการพฒันา
ระยะที่ 2-3 นัน้ นา่จะเป็นประโยชน์ตอ่สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) มากกวา่ บริษัทจึงเห็นโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจที่โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภา โดยบริษัทเข้าร่วมลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นสดัส่วนเพียงร้อยละ 10 
และมีบริษัทร่วมลงทนุ 4-5 บริษัท ดงันัน้เงินลงทนุที่ใช้ไมใ่ช่จ านวนมาก โดยแบง่เป็น 3 ระยะ (Phase) ระยะที่ 1 ใช้เวลา 5-6 ปี 
ระยะที ่2 อีกประมาณ 5-6 ปี จึงเป็นการกระจายระยะเวลาการลงทนุถึง 10 ปี ทัง้นี ้หากบริษัทเป็นผู้ชนะการประมลูบริษัทจะมี
สว่นในการออกแบบสนามบินเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาจะเป็นมิตรกับสายการบินราคาประหยดั 
อยา่งเช่น สายการบินแอร์เอเชีย เป็นต้น ขอบคณุครับ 

- คุณชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
ผมขอสอบถามคณุธรรศพลฐ์ ประธานกรรมการบริหาร เร่ืองสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งมีฐานปฏิบตัิการที่

สนามบินดอนเมืองนัน้ โดยทราบมาวา่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ แตอ่ยากทราบ
ว่ามีส่วนสนบัสนุนกิจการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มากน้อยแค่ไหนครับ และได้รับทราบข่าวว่า บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มี
นโยบายจะย้ายฐานปฏิบตัิการไปสนามบินสวุรรณภมูิ ไมท่ราบวา่มีข้อเท็จจริงอยา่งไรครับ  
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- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
การบริหารจดัการของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน คือ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

แยกการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เป็นสายการบินระยะไกล รัศมีการบินมากกว่า 
4-5 ชัว่โมงขึน้ไป สว่นสายการบินไทยแอร์เอเชียใช้เคร่ืองบิน A320 รัศมีการบินไมเ่กิน 4 ชัว่โมง สว่นประโยชน์ที่จะสนบัสนุนต่อ
ธุรกิจของไทยแอร์เอเชีย นัน้ เป็นไปตามที่คณุสนัติสขุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานคือร้อยละ 8 ของจ านวนผู้ โดยสารที่
ลงมาจากเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เช่น ผู้ โดยสารที่
เดินทางจากประเทศญ่ีปุ่ นลงเคร่ืองที่กรุงเทพฯ จะเดินทางต่อไปยงัเส้นทางภายในประเทศ เช่น ภเูก็ต กระบี่ หรือเส้นทางบิน
ระหวา่งประเทศ เช่น เวียงจนัทน์ เป็นต้น ในขณะเดียวกนัเวลาท าการตลาดในประเทศไทยหรือกลุม่ประเทศอินโดจีน ก็จะมีการ
ท าการตลาดในเส้นทางการบินท่ีตอ่เช่ือมกนั เช่น เส้นทางบินที่ไปถึงประเทศเกาหล ีญ่ีปุ่ น และออสเตรเลยี เป็นต้น โดยปัจจบุนั
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มีเคร่ืองบินจ านวน 10 ล า หากในอนาคตจ านวนเคร่ืองบินเพิ่มขึน้บริษัทคาดว่าจะเป็นไปตาม
แผนการด าเนินธุรกิจที่คณุสนัติสขุได้รายงานเป้าหมายว่าประมาณร้อยละ 12 - 15 ของผู้ โดยสารที่ลงจากเคร่ืองบินของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะท าให้เพิ่มจ านวนอตัราขนส่งผู้ โดยสาร 
(Load Factor) ได้ร้อยละ 1 - 2  

ทัง้นี ้สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่มีนโยบายการย้ายฐานปฏิบตัิการการบินไป
สนามบินสวุรรณภมูิ ครับ 

- คุณไพศาล ศิลป์เจริญ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
จากข้อมลูในรายงานประจ าปี 2561 หน้าที่ 33 เร่ืองรายได้ตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารปี 2561 จ านวน 1.56 บาท 

ในขณะท่ีต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารปี 2561 จ านวน 1.58 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นทนุสงูกว่ารายได้ แสดงว่าการ
ขนสง่ตอ่ผู้ โดยสารบริษัทขาดทนุแล้วใชห่รือไม ่นอกจากนีอ้ยากทราบวา่บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่โดยสารหรือรายได้
อยา่งไร บริษัทได้ค านงึถึงต้นทนุหรือไม ่หรือพิจารณาการแขง่ขนัเป็นหลกั หากบริษัทด าเนินธุรกิจแบบนีไ้ปเร่ือยๆ แสดงว่าบริษัท
ขนสง่ผู้ โดยสารไปโดยสายการบินขาดทนุหรือไม ่ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 
เนื่องจากในปี 2561 ที่ผา่นมาสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยในด้านธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากอบุตัิเหตุ

เรือโดยสารลม่ที่จงัหวดัภเูก็ต ซึ่งสง่ผลให้นกัท่องเที่ยวชาวจีนลดลงโดยประมาณ 1 ล้านคน และหากประมาณการการใช้จ่าย
ตอ่คนของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนคิดเป็น 50,000 บาทต่อคน จะท าให้รายได้จากนกัท่องเที่ยวชาวจีนลดลงประมาณ 5 หมื่นล้านบาท 
ดงันัน้นอกจากปริมาณผู้ โดยสารชาวจีนที่ใช้เส้นทางบินจากประเทศจีนมายงัประเทศไทยจะลดลงแล้ว ยงัท าให้ปริมาณผู้ โดยสาร
ชาวจีนทีใ่ช้เส้นทางบินภายในประเทศลดลงอีกด้วย เช่น เชียงใหมแ่ละภเูก็ต เป็นต้น นอกจากนีปั้จจยัส าคญัของต้นทนุคือ น า้มนั 
โดยในปี 2561 ราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ดงันัน้เมื่อจ านวนผู้ โดยสารลดลงในขณะที่ต้นทนุเพิ่มขึน้จึง
สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาจ านวนผู้ โดยสารไว้โดยการปรับลดราคา 
คา่โดยสารเพื่อรักษาสว่นแบง่การตลาด เมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติบริษัทจะมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อได้ เพราะหาก
บริษัทเลอืกทีจ่ะรักษาราคาไว้แตท่ าให้จ านวนผู้ โดยสารลดลงและในท่ีสดุท าให้ต้องปิดเส้นทางบิน บริษัทจะไมม่ีความแข็งแรงที่
จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้เมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติ จากที่กลา่วมาแล้วข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้รายได้เมื่อ
เทียบกบัต้นทนุต่อปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสารมีสดัสว่นอย่างที่ปรากฏในรายงานประจ าปี แต่หากสงัเกตตวัเลขต้นทนุต่อ
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ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารโดยไมร่วมต้นทนุน า้มนัใน ปี 2561 จะเห็นว่ามีจ านวนประมาณ 1 บาท เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่า
น า้มนัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผลประกอบการหรือสว่นตา่งระหวา่งรายได้เมื่อเทียบกบัต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร
เป็นสดัสว่นดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัสามารถรักษาผลประกอบการให้มีก าไรสทุธิไว้ได้ในปี 2561 ด้วยความพยายามใน
การลดต้นทนุด้านอื่นๆ ซึ่งในปี 2561 บริษัทสามารถลดต้นทนุอื่นนอกจากน า้มนัได้ถึงร้อยละ 5 โดยบริษัทคาดว่าสถานการณ์
ดงักลา่วทัง้ในเร่ืองของปริมาณผู้โดยสารชาวจีนที่ลดลงและราคาน า้มนัที่สูงขึน้จะไม่เกิดขึน้บ่อยเพราะโดยปกติแล้วรายได้ต่อ
ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสารต้องสงูกวา่ต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร ครับ  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 
ขอบคณุคณุสนัติสขุครับ และขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นด้วยครับ บริษัทมีความตัง้ใจในการลดต้นทนุและการบริหารต้นทนุ

เป็นเร่ืองส าคญัของสายการบินราคาประหยดั รวมถึงเร่ืองของความตรงตอ่เวลา ส าหรับการลดราคาค่าโดยสารถือเป็นกลยทุธ์
ในการรักษาสว่นแบง่การตลาด เพราะเมื่อสถานการณ์กลบัสูภ่าวะปกติหรือราคาน า้มนัลดลงบริษัทที่มีสว่นแบง่การตลาดสงูจะ
ได้ก าไรเร็วกวา่ ครับ  

- คุณไพศาล ศิลป์เจริญ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 
ขอสอบถามทางผู้บริหารว่าคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตและมีวิธีการรับมืออย่างไร โดยเฉพาะสถานการณ์

นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนที่ลดลงแต่อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารไม่ลดลง รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่ส าคญั เช่น ราคาน า้มนั การแข่งขนั 
เป็นต้น  

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่สอบถามเร่ืองอตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารที่ไม่ลดลงนัน้ เนื่องจากบริษัทมีราคาค่าโดยสารที่ไม่สงู

โดยการก าหนดราคาค่าโดยสารจะขึน้อยู่กับต้นทุนเป็นหลกั ประกอบกับราคาของคู่แข่ง และอ านาจซือ้ของผู้ โดยสาร ณ 
ช่วงเวลานัน้ๆ ซึง่ในปีที่ผา่นมาเศรษฐกิจคอ่นข้างฝืดและนกัทอ่งเที่ยวจีนลดลงท าให้เส้นทางบินภายในประเทศลดลงด้วย เช่น 
เดือนกรกฎาคมนกัทอ่งเที่ยวจีนในเส้นทางบินภเูก็ตลดลงคร่ึงหนึ่งท าให้อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารของเที่ยวบินภเูก็ตที่มีอยู่
กวา่ 20 เที่ยวตอ่วนั เหลอืเพียงร้อยละ 50-60 แตบ่ริษัทไมส่ามารถที่จะหยดุให้บริการได้เพราะผู้ โดยสารกว่าคร่ึงจองบตัรโดยสาร
ไปแล้ว ประกอบกบัเส้นทางบินโดยเฉพาะของประเทศจีนซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องท าการบินติดต่อกนัเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
ตารางการบินในแตล่ะเดือน หากไมค่รบบริษัทจะถกูยกเลกิเส้นทางการบินนัน้ได้ จึงมีหลายๆ สาเหตทุี่ท าให้บริษัทไม่สามารถ
หยดุให้บริการได้ ดงันัน้บริษัทจึงต้องหาวิธีในการคงไว้ซึง่อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารซึ่งก็คือการลดราคาค่าโดยสารและเมื่อ
ถึงจดุที่ผู้ โดยสารรู้สกึวา่ราคาถกูและคุ้มคา่ก็จะกลบัมาบิน รวมทัง้ฝ่ายการตลาดมีนโยบายที่จะจ าหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ 
เพื่อให้มีรายได้มาชดเชยซึ่งเป็นที่มาของรายได้จากบริการเสริมที่ไม่ใช่การจ าหน่ายบตัรโดยสารในสดัสว่นร้อยละ 18 คิดเป็น
มลูคา่ประมาณกวา่ 7 พนัล้านบาท และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 13 ในปีที่ผา่นมา โดยบริษัทหวงัวา่จะเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

ส าหรับการคาดการณ์ในอนาคต หากราคาน า้มนัอยูใ่นระดบัปกติไมเ่กิน 85 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาเรล จ านวนนกัท่องเที่ยว
ไมล่ดลงต ่ามากเหมือนปีที่ผา่นมา จากปีที่ผา่นมาผลกระทบของนกัทอ่งเที่ยวจีนทีล่ดลงอยา่งมากท าให้เป็นบทเรียนของบริษัท 
ดงันัน้ฝ่ายบริหารจึงมีแผนใน 4 -5 ปีข้างหน้า ทีจ่ะปรับลดสดัสว่นผู้โดยสารจากประเทศจีนให้เหลือร้อยละ 20 และมีเป้าหมาย
ทีจ่ะเพิ่มผู้ โดยสารจากประเทศอินเดียเป็นร้อยละ 10 จากร้อยละ 5 เพิ่มผู้ โดยสารในกลุม่ประเทศอินโดจีนจากร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 15 เพิ่มผู้ โดยสารในกลุม่ประเทศอาเซียนไมร่วมกลุม่ประเทศอินโดจีนเป็นร้อยละ 10 และที่เหลอืเป็นภายในประเทศ ซึ่ง
จะท าให้สดัสว่นสมดลุขึน้ไม่พึ่งพารายได้จากผู้ โดยสารภมูิภาคใดภมูิภาคหนึ่งมากเกินไป ประกอบกบัการบริหารจดัการด้าน
ต้นทนุจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทมัน่คงกวา่นีค้รับ  
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