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AAV14/2019
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ห้ องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์ พอร์ ต กรุ งเทพฯ
เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ กรุ งเทพมหานคร
การชีแ้ จงผู้ถอื หุ้นโดยเจ้ าหน้ าที่ก่อนการเริ่มประชุม
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้น มีเสียงหนึง่ เสียง
2) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้ ทาเครื่ องหมายลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง พร้ อมลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ในขณะที่ลงทะเบียน และขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนสิ ้นสุดการพิจารณาในวาระ
นันๆ
้ โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงนัน้ มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ยกเว้ นวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ขอให้ ลงคะแนนแยกเป็ นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนกลับคืนทังหมด
้
ไม่วา่ จะลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3) ผู้มอบฉันทะที่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะ
ในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
4) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยในวาระใด ขอให้ สอบถามคณะกรรมการในวาระนันๆ
้ ในช่วง
ถาม-ตอบ โดยขอให้ แจ้ งชื่อ-นามสกุล พร้ อมทังระบุ
้ ว่าเข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด
เพื่อเป็ นการแนะนาตัวและเพื่อให้ บริ ษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ ถูกต้ องเมื่อจัดทารายงานการประชุม สาหรับคาถามที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม ขอความร่ วมมือซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ ว
ทังนี
้ ้ ขอความกรุณาให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายอื่นได้ ใช้ สทิ ธิ
แนวทางปฏิบตั ิในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็ นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กาหนดให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี ้เมื่อมี
ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานคะแนนเสียง
- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กาหนดให้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมิได้ กาหนดว่าผู้ถือหุ้นนันได้
้ ออกเสียงลงคะแนน หรื อมีสิทธิออกเสียง
ด้ วยหรื อไม่ ดังนันกรณี
้
นี ้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้ องนับตามจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705
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- ในวาระการประชุ ม ที่ 9 เรื่ อ งการแก้ ไขข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ อ งการประชุม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31 กาหนดให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี ้เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้น
งดออกเสียงจะต้ องนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานคะแนนเสียงด้ วย
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท
1) คุณวิเชฐ ตันติวานิช
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
คุณสันติสขุ คล่องใช้ ยา
คุณสันทัด สงวนดีกลุ
นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่
คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
คุณวีรยุทธ โพธารามิก
หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
คุณปรี ชญา รัศมีธานินทร์

ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานในที่ประชุม
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
ดารงตาแหน่งกรรมการ
ดารงตาแหน่งกรรมการ
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ดารงตาแหน่งกรรมการ

สรุปจานวนกรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้จานวน 9 ท่าน จากจานวนกรรมการทังสิ
้ ้น 9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100
เลขานุการของบริษัท
คุณนิศเรศ ดิษเทศ
ผู้สอบบัญชี
คุณกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุณพัชรพร ภูท่ รานนท์ จาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
จากนัน้ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วย
ตนเอง 112 ราย ซึ่งนับรวมจานวนหุ้นได้ 2,054,994,736 หุ้น พร้ อมกันนันมี
้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ 1,775 ราย รวมจานวนหุ้นได้
1,225,642,221 หุ้น รวมเป็ นจานวนผู้มาประชุม 1,887 ราย เท่ากับ 3,280,636,957 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.642 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท เป็ นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจากัดและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อที่ 33 ซึง่ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จึงครบเป็ นองค์ประชุมและบริ ษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยูด่ ้ านนอกห้ องประชุมสาหรับผู้ที่ทยอยมาประชุมด้ วย
2
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่
จากัด (มหาชน) ตามลาดับวาระการประชุมดังที่ได้ แจ้ งให้ ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ และได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริ หารแจ้ งเรื่ องเพื่อทราบต่อที่ประชุมดังนี ้
คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี ้
เรื่ องแรก แอร์ เอเชียได้ รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 10 ปี ซ้อน (2552 - 2561) จากสถาบันสกายแทร็ กซ์
เรื่ องที่สอง แอร์ เอเชียได้ รับรางวัลความเป็ นเลิศทางการตลาด จาก Thailand Corporate Excellence Awards
เรื่ องที่สาม แอร์ เอเชี ยได้ รั บการจัดอันดับให้ เป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ ตรงเวลาสูงสุด อันดับ 8 ของโลก จาก OAG
Punctuality League 2018 ซึง่ ถือเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ติดอันดับสูงสุดในไทย
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
จึงขอเสนอให้ พิจารณาในวาระถัดไป
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน รวมทังได้
้ จดั ส่งให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.aavplc.com) แล้ ว
รายละเอียดได้ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานในที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,896 ราย)

3,282,384,257
0
5,200
0
3,282,389,457
3

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

100.0000
0.0000
-
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วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ทส าหรั บผลการด าเนิ นงานประจ าปี 2561 และ
รายงานประจาปี 2561

ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบ
ปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซงึ่ ในปี นี ้สามารถดูได้ จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่ นใบลงทะเบียน
ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
โดยขอให้ คณ
ุ สันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ที่ประชุม
คุณสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ต่อที่ประชุมดังนี ้
สาหรับ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้ กบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
- ณ สิ ้นปี 2561 มีเส้ นทางบินทังหมด
้
97 เส้ นทางบิน เปิ ดเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 21 เส้ นทางบินใหม่ โดยมี
เส้ นทางบินสาคัญโดยสรุปดังนี ้ ในประเทศอินเดีย ได้ แก่ เมือง Bhubaneswar หรื อเมืองภูวเนศวร เมืองวิชาคาปั ทนัม เมืองคยา
ในประเทศศรี ลงั กา ได้ แก่ เมืองโคลัมโบ นอกจากนีย้ ังมีเส้ นทางบินใหม่ที่น่าสนใจดังนี ้ เชี ยงใหม่-ไทเป เชี ยงใหม่-ปั กกิ่ ง
เชียงใหม่-ฮานอย กระบี-่ ฉงชิ่ง
- เส้ นทางบินระหว่างประเทศ นานาชาติ มีทงหมด
ั้
62 เส้ นทางบิน และในประเทศ 35 เส้ นทางบิน
- โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียมีฐานปฏิบตั ิการจานวน 6 แห่ง ซึ่งมีเครื่ องบินอยู่ที่ดอนเมือง 45 ลา (2 ลาเป็ น
เครื่ องสารองเพื่อเป็ นการบริ หารจัดการในเรื่ องของความตรงต่อเวลา) ที่ภเู ก็ต 3 ลา เชียงใหม่ 7 ลา กระบี่ 2 ลา อู่ตะเภา (พัทยา)
2 ลา และหาดใหญ่ 1 ลา
- มีเครื่ องบินรวมทังหมด
้
62 ลา โดยมีจานวนเครื่ องบินเพิ่มขึ ้น 6 ลา จากปี 2560
- ขนส่งผู้โดยสารตลอดทังปี
้ จานวน 21.6 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 1.8 ล้ านคน
- อัตราขนส่งผู้โดยสารร้ อยละ 85
- อัตราการใช้ เครื่ องบินต่อลา 12 ชัว่ โมงต่อวัน เพิ่มขึ ้น 0.1 ชัว่ โมง จากปี 2560
- ระยะทางเฉลีย่ 991 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน
- ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ASK) 25,019 ล้ านที่นงั่ ต่อกิโลเมตร
- 1,384 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- อัตราการตรงต่อเวลาร้ อยละ 86
- สรุ ปผลการดาเนินงานทางการเงิ นดังนี ้ รายได้ จากการขายและบริ การปี 2561 อยู่ที่ 38,905 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นรายได้ จากการจาหน่ายบัตรโดยสารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82 และรายได้ บริ การเสริ มคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18 ของ
รายได้ ทงหมด
ั้
คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 7,134 ล้ านบาท โดยรายได้ บริ การเสริ มและอื่นๆ ประกอบด้ วย ค่าสัมภาระลงทะเบียน
เลือกที่นงั่ สินค้ าปลอดภาษี และของที่ระลึก ประกันภัย พื ้นที่ระวางสินค้ า(Cargo) บริ การ Fly-Thru บริ การเที่ยวบินพร้ อมรถ/เรื อ
รับส่ง อาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากปี 2560
- รายได้ รวม 40,199 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8
- ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน 39,539 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของราคา
น ้ามันที่มากกว่าร้ อยละ 30 อย่างไรก็ตามบริ ษัทพยายามลดค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะต้ นทุนการดาเนินงานซึง่ เป็ นผลให้ ต้นทุน
โดยรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 16
- กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ เท่ากับ 660 ล้ านบาท
- กาไรสุทธิอยูท่ ี่ 128 ล้ านบาท
4
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- ส่วนแบ่งการตลาด ได้ แก่ ไทยแอร์ เอเชีย ร้ อยละ 32.4 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 จากปี 2560 นกแอร์ ร้ อยละ 18.1 เท่ากับ
ไทยไลอ้ อนแอร์ ร้ อยละ 18.1 ไทยสไมล์ ร้ อยละ 9.3 การบินไทย ร้ อยละ 7.3 บางกอกแอร์ เวย์ ร้ อยละ 9.7 และไทยเวียดเจ็ท
ร้ อยละ 4.9
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2562 ประกอบไปด้ วย
- เป้าหมายการขนส่งผู้โดยสารปี 2562 จานวน 23.2 ล้ านคน เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 7 จากจานวนการขนส่ง
ผู้โดยสารปี 2561 จานวน 21.6 ล้ านคน
- อัตราขนส่งผู้โดยสารร้ อยละ 86 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จากปี 2561
- เปิ ดเส้ นทางการบินใหม่ โดยเน้ นเส้ นทางบินระหว่างประเทศในอินโดจีนและอินเดีย (เป้าหมาย คือ ประเทศ
เวียดนาม เมืองญาจางและเมืองเกิ่นเทอ ประเทศกัมพูชา เมืองสีหนุวิลล์ และประเทศอินเดีย เมืองอาห์เมดาบัด)
- เพิ่มฐานปฏิบตั ิการการบินแห่งที่ 7 คือจังหวัดเชียงราย มีเครื่ องบินประจา 1 ลา ซึ่ง ณ ปั จจุบนั เริ่ มดาเนินการแล้ ว
โดยมีเส้ นทางบินในประเทศ ได้ แก่ เชียงราย-ภูเก็ต และเส้ นทางบินระหว่างประเทศ ได้ แก่ เชียงราย-สิงคโปร์ เชียงราย-กัวลาลัมเปอร์
เชียงราย-เซินเจิน และเชียงราย-มาเก๊ า
- เพิ่มประสิทธิภาพในอัตราการใช้ เครื่ องบิน เป็ นร้ อยละ 12.5 ชัว่ โมงต่อวัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 12 ชัว่ โมง
ต่อวัน
- เพิ่มจานวนผู้โดยสารที่ใช้ บริ การต่อเที่ยวบิน (Fly -Thru) จากเส้ นทางสายการบินในเครื อ เช่น ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
โดยปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 8 ซึง่ เป้าหมายจะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 10
- เพิ่มสัดส่วนรายได้ บริ การเสริ ม โดยปรับโครงสร้ างค่าธรรมเนียมและส่งเสริ มแพ็กเกจสุดคุ้ม
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
- นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
ผมขอชื่นชมการบริ หารงานของบริ ษัท ซึง่ เห็นถึงความตังใจในการประหยั
้
ดอย่างจริ งจัง โดยผมขอสอบถามเรื่ องการ
ลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา บริ ษัทมีแผนการดาเนินงานอย่างไรครับ
- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):
สาหรับคาถามทีเ่ กี่ยวกับโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภานัน้ ขออนุญาตตอบในวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ครับ
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้อีก ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ ประธานขอให้ ถือว่าที่ประชุมได้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และ
รายงานประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561

ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ งบการเงินประจาปี ของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 สังกัด บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ขอเชิญคุณสันทัด สงวนดีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ที่ประชุม
5
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คุณสันทัด สงวนดีกลุ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานปี 2561 ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึง่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 55 มีรายได้ รวม 40,199 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2560 และมีกาไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 128
ล้ านบาท ลดลงเมื่อกับปี 2560 เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุเรื อโดยสารล่มที่จงั หวัดภูเก็ต
ทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนลดลงรวมทังราคาน
้
้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้น โดยมีกาไรต่อหุ้นในปี 2561 เท่ากับ 2.93 บาท สาหรับงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ปี 2561 สินทรัพย์รวม 37,918 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 30,140 ล้ านบาท เนื่องจากมีการขยายฝูงบิน การลงทุนใน
ที่ดินและการก่อสร้ างอาคารฝึ กอบรม สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น 7,778 ล้ านบาท
สาหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึ่งมีรายได้ หลักจากเงินปั นผลจาก บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการมี
รายได้ รวม 1,671 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ 758 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 1,638 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ 733 ล้ านบาท
และมีกาไรต่อหุ้น 0.3378 บาท เทียบกับปี 2560 ที่ 0.1510 บาท โดยมีสนิ ทรัพย์รวมอยูท่ ี่ 3,158 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 2 ล้ านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,156 ล้ านบาท สาหรับงบการเงินรวมในปี 2561 มีรายได้ รวม 40,200 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 8
มีกาไรสุทธิ 70 ล้ านบาท และมีกาไรต่อหุ้น 0.0144 บาท โดยมีสินทรัพย์รวม 61,747 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 33,124 ล้ านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่ 28,623 ล้ านบาท
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึ่งวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,901 ราย)
วาระที่ 5

3,281,897,557
500
542,300
0
3,282,440,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9999
0.0000
-

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลและอนุ มัติการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 44 กาหนดว่าเมื่อบริ ษัทได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทังการจ่
้
ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6

เอกสารแนบ 1

ขอให้ คณ
ุ สันทัด สงวนดีกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงินเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม
คุณสันทัด สงวนดีกลุ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
และเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคานึงถึงผลการดาเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทังเงื
้ ่อนไข
และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรื อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่กาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจาเป็ นในการใช้ เงินลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ครัง้ ที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 970 ล้ านบาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่
8 มิถนุ ายน 2561 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 654.75 ล้ านบาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดังนันรวมการจ่
้
ายเงินปั นผลระหว่างกาล 2 ครัง้ คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.335 บาท
และคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลตอบแทนร้ อยละ 7.98 โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 และปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ ดังกล่าวครับ
และสาหรับการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายนัน้ บริ ษัทได้ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรจากผลประกอบการปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
รวมทังคณะกรรมการเห็
้
นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลงวดประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว 2 ครัง้ ตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ดังนันบริ
้ ษัทจึงเห็นควรสารองเงินสดไว้ เพื่อการดาเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจในอนาคต
ต่อจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี อ้ ีก ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึ่ง
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,902 ราย)

3,282,200,357
155,000
105,000
0
3,282,460,357
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9952
0.0047
-

เอกสารแนบ 1

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตัง้
้ ่มี
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทังที
การแก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิ
หน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดย
บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน ทังนี
้ ้ ขอเชิญ
คุณสันทัด สงวนดีกลุ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุม
คุณสันทัด สงวนดีกุล ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 เนื่องจากเป็ นสานักงานสอบบัญชีชนน
ั ้ าที่ให้ บริ การ
การสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังเพื
้ ่ อให้ การสอบบัญชีภายในกลุ่ม
แอร์ เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียใดๆ กับบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว
จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2562 จานวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
4) นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

ทังนี
้ ้ให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้ าที่แทน
รวมทังเห็
้ นควรให้ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทเป็ นจานวนเงิน 1.00
ล้ านบาท เท่ากับปี 2561 ซึง่ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยสาหรับ
ปี 2562 ด้ วย ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยเป็ นจานวน 4.40 ล้ านบาท เท่ากับ
ปี 2561 นอกจากนี ้มีค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็ บครัง้ เดียวสาหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินชุดใหม่จานวน 1.4 ล้ านบาท และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน 15 ฉบับ
จานวน 0.8 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้ นาเสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
8
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (1,902 ราย)
วาระที่ 7

3,282,335,157
20,000
105,200
0
3,282,460,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9993
0.0006
-

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าสาหรับวาระที่ 7 นี ้ เป็ นวาระแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระประจาปี 2562 จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่ และหม่อมหลวงบวรนวเทพ
เทวกุล ซึง่ ทัง้ 3 ท่าน ขอไม่เข้ าร่วมการประชุมในวาระนี ้ครับ
-กรรมการทัง้ 3 ท่านเดิ นออกจากห้องประชุมโดยประธานในที่ประชุมขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่
ที่ประชุมสาหรับวาระนี ้ครับ
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อัตราหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่
31 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

7.1 นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา

กรรมการ

7.2 นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่

กรรมการ

7.3 หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล

กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2562 ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ า
มาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
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โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการโดยสรุ ปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)
แล้ วครับ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดวาระประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ การลงคะแนนในวาระนี ้ขอให้ ลงคะแนนสาหรับกรรมการเป็ นรายบุคคล ตามบัตรลงคะแนนที่
ท่านได้ รับ โดยบริ ษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2562 กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 7.1 นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)

3,282,283,347
20,000
434,010
3,000
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9993
0.0006
-

วาระที่ 7.2 นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลัง่ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)

3,282,383,647
45,000
271,710
40,000
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9986
0.0013
-

วาระที่ 7.3 หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)

3,280,885,847
83,300
1,771,210
0
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9974
0.0025
-

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่ รบกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 กลับเข้าสู่ทีป่ ระชุม
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้ ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลกับ
ผู้ถือหุ้นในวาระนี ้
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22 กาหนดว่ากรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควร
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับผลประกอบการ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียง
ได้ กบั ตลาดและบริ ษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท
ทังนี
้ ้ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ยังคงเป็ นอัตราเดียวกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้ รับเบี ้ยประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 80,000
บาทเท่านัน้ โดยให้ ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุม 100,000 บาท เท่านัน้
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน
100,000 บาท
3) ในกรณีกรรมการบริ ษัทได้ รั บแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อประธานกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการ
อนุกรรมการ หรื อคณะทางานชุดต่างๆ ของบริ ษัท ให้ กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าวได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบี ้ย
ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุ ดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้
คงให้ ได้ รับเบี ้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านัน้
4) ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวนจากอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่ายและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
กรรมการบริ ษัท (รวมทังบุ
้ คคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริ ยา และบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย) ได้ รับสิทธิประโยชน์ ด้าน
บัตรโดยสารให้ เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้ นทางบินจานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวนรวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ต่อปี สิทธินี ้ให้
ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
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ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไม่มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียด
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ของบริ ษัทครับ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,904 ราย)
วาระที่ 9

3,282,706,157
20,000
13,200
1,000
3,282,740,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9989
0.0006
0.0004
-

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัท

ประธานในที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้ วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขมาตรา 100 ของพระราช
บัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัท
ไม่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 ของพระราช
บัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ ไข บริ ษัทจึงขอเสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 24 และข้ อ 31 โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่ รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอานาจของ
บริ ษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทัง้ แก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหาสาระของการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท โดยขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายเป็ นผู้ให้ รายละเอียดโดยสรุปแก่ที่ประชุมครับ
คุณพัชรพร ภู่ทรานนท์ ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 เรื่ องการประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้ อ 31 เรื่ องการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท มีข้อความที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
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ข้ อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้ กรรมการประชุมและดาเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมจะต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้ องมีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มี
การบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยงและภาพแล้ วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่ าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับนี ้
ข้ อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะ
ั้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะ เวลาสี่สิบห้ า (45) วันที่คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 33 นัน้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีจ่ ะต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขข้ อ 24 และ ข้ อ 31 ของข้ อบังคับของบริ ษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม
(เอกสารแนบ 4)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นหรื อสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามที่เสนอ
ซึง่ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน
13
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 และข้ อ 31 ในเรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และการ
เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (1,905 ราย)
วาระที่ 10

3,282,750,157
0
5,200
0
3,282,755,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998
0.0000
0.0001
-

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ/หรื อให้ ความเห็ นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
(ถ้ ามี) และ/หรื อให้ คณะกรรมการชี ้แจง ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ และจะ
ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):
ขอให้ คณ
ุ ธรรศพลฐ์ ช่วยตอบคาถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ ถามเรื่ องการลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาว่า
บริ ษัทมีแผนการดาเนินงานอย่างไรครับ
- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริ หาร):
เหตุผลที่บริ ษัทเข้ าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภานัน้ เนื่องจากบริ ษัทมีแผนที่จะเติบโตทางธุรกิจในทุกๆ ปี
ซึ่งปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่าศักยภาพของสนามบินดอนเมืองสามารถรองรับจานวนผู้โดยสารได้ อย่างจากัด และถึงแม้ ว่าจะมีการ
สร้ างอาคารผู้โดยสารเพิ่มในอนาคต ก็คาดการณ์วา่ จะไม่สามารถรองรับจานวนเครื่ องบินที่เพิ่มขึ ้นได้ อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
สายการบินราคาประหยัด (Low-cost airlines) ส่วนใหญ่อยูท่ ี่สนามบินดอนเมือง สาหรับสนามบินสุวรรณภูมิที่มีโครงการพัฒนา
ระยะที่ 2-3 นัน้ น่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สายการบินที่ให้ บริ การเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) มากกว่า บริ ษัทจึงเห็นโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยบริ ษัทเข้ าร่ วมลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นสัดส่วนเพียงร้ อยละ 10
และมีบริ ษัทร่วมลงทุน 4-5 บริ ษัท ดังนันเงิ
้ นลงทุนที่ใช้ ไม่ใช่จานวนมาก โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ (Phase) ระยะที่ 1 ใช้ เวลา 5-6 ปี
ระยะที่ 2 อีกประมาณ 5-6 ปี จึงเป็ นการกระจายระยะเวลาการลงทุนถึง 10 ปี ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทเป็ นผู้ชนะการประมูลบริ ษัทจะมี
ส่วนในการออกแบบสนามบินเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาจะเป็ นมิตรกับสายการบิน ราคาประหยัด
อย่างเช่น สายการบินแอร์ เอเชีย เป็ นต้ น ขอบคุณครับ
- คุณชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
ผมขอสอบถามคุณธรรศพลฐ์ ประธานกรรมการบริ หาร เรื่ องสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งมีฐานปฏิบตั ิการที่
สนามบินดอนเมืองนัน้ โดยทราบมาว่า บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ แต่อยากทราบ
ว่ามีส่วนสนับสนุนกิจการของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มากน้ อยแค่ไหนครับ และได้ รับทราบข่าวว่า บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ มี
นโยบายจะย้ ายฐานปฏิบตั ิการไปสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริ งอย่างไรครับ
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- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริ หาร):
การบริ หารจัดการของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน คือ สายการบินไทยแอร์ เอเชียและสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
แยกการบริ หารงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เป็ นสายการบินระยะไกล รัศมีการบินมากกว่า
4-5 ชัว่ โมงขึ ้นไป ส่วนสายการบินไทยแอร์ เอเชียใช้ เครื่ องบิน A320 รัศมีการบินไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ส่วนประโยชน์ที่จะสนับสนุนต่อ
ธุรกิจของไทยแอร์ เอเชีย นัน้ เป็ นไปตามที่คณ
ุ สันติสขุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ รายงานคือร้ อยละ 8 ของจานวนผู้โดยสารที่
ลงมาจากเครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เช่น ผู้โดยสารที่
เดินทางจากประเทศญี่ปนลงเครื
ุ่
่ องที่กรุ งเทพฯ จะเดินทางต่อไปยังเส้ นทางภายในประเทศ เช่น ภูเก็ต กระบี่ หรื อเส้ นทางบิน
ระหว่างประเทศ เช่น เวียงจันทน์ เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันเวลาทาการตลาดในประเทศไทยหรื อกลุม่ ประเทศอินโดจีน ก็จะมีการ
ทาการตลาดในเส้ นทางการบินที่ตอ่ เชื่อมกัน เช่น เส้ นทางบินที่ไปถึงประเทศเกาหลี ญี่ปนุ่ และออสเตรเลีย เป็ นต้ น โดยปั จจุบนั
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ มีเครื่ องบินจานวน 10 ลา หากในอนาคตจานวนเครื่ องบินเพิ่มขึ ้นบริ ษัทคาดว่าจะเป็ นไปตาม
แผนการดาเนินธุรกิจที่คณ
ุ สันติสขุ ได้ รายงานเป้าหมายว่าประมาณร้ อยละ 12 - 15 ของผู้โดยสารที่ลงจากเครื่ องบินของสาย
การบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ จะมาต่อเครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ซึ่งจะทาให้ เพิ่มจานวนอัตราขนส่งผู้โดยสาร
(Load Factor) ได้ ร้อยละ 1 - 2
ทังนี
้ ้ สายการบินไทยแอร์ เอเชียและสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่มีนโยบายการย้ ายฐานปฏิบตั ิการการบินไป
สนามบินสุวรรณภูมิ ครับ
- คุณไพศาล ศิลป์ เจริญ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
จากข้ อมูลในรายงานประจาปี 2561 หน้ าที่ 33 เรื่ องรายได้ ตอ่ ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารปี 2561 จานวน 1.56 บาท
ในขณะที่ต้นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารปี 2561 จานวน 1.58 บาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่าต้ นทุนสูงกว่ารายได้ แสดงว่าการ
ขนส่งต่อผู้โดยสารบริ ษัทขาดทุนแล้ วใช่หรื อไม่ นอกจากนี ้อยากทราบว่าบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าโดยสารหรื อรายได้
อย่างไร บริ ษัทได้ คานึงถึงต้ นทุนหรื อไม่ หรื อพิจารณาการแข่งขันเป็ นหลัก หากบริ ษัทดาเนินธุรกิจแบบนี ้ไปเรื่ อยๆ แสดงว่าบริ ษัท
ขนส่งผู้โดยสารไปโดยสายการบินขาดทุนหรื อไม่
- คุณสันติสุข คล่ องใช้ ยา (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร):
เนื่องจากในปี 2561 ที่ผา่ นมาสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยในด้ านธุรกิจท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุ
เรื อโดยสารล่มที่จงั หวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนลดลงโดยประมาณ 1 ล้ านคน และหากประมาณการการใช้ จ่าย
ต่อคนของนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็ น 50,000 บาทต่อคน จะทาให้ รายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงประมาณ 5 หมื่นล้ านบาท
ดังนันนอกจากปริ
้
มาณผู้โดยสารชาวจีนที่ใช้ เส้ นทางบินจากประเทศจีนมายังประเทศไทยจะลดลงแล้ ว ยังทาให้ ปริ มาณผู้โดยสาร
ชาวจีนทีใ่ ช้ เส้ นทางบินภายในประเทศลดลงอีกด้ วย เช่น เชียงใหม่และภูเก็ต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ปั จจัยสาคัญของต้ นทุนคือ น ้ามัน
โดยในปี 2561 ราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2560 ดังนันเมื
้ ่อจานวนผู้โดยสารลดลงในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ ้นจึง
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีนโยบายที่จะรักษาจานวนผู้โดยสารไว้ โดยการปรับลดราคา
ค่าโดยสารเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด เมื่อสถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติบริ ษัทจะมีความพร้ อมที่จะเดินหน้ าต่อได้ เพราะหาก
บริ ษัทเลือกทีจ่ ะรักษาราคาไว้ แต่ทาให้ จานวนผู้โดยสารลดลงและในที่สดุ ทาให้ ต้องปิ ดเส้ นทางบิน บริ ษัทจะไม่มีความแข็งแรงที่
จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ เมื่อสถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติ จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ รายได้ เมื่อ
เทียบกับต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารมีสดั ส่วนอย่างที่ปรากฏในรายงานประจาปี แต่หากสังเกตตัวเลขต้ นทุนต่อ
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ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารโดยไม่รวมต้ นทุนน ้ามันใน ปี 2561 จะเห็นว่ามีจานวนประมาณ 1 บาท เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่า
น ้ามันเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผลประกอบการหรื อส่วนต่างระหว่างรายได้ เมื่อเทียบกับต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
เป็ นสัดส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังสามารถรักษาผลประกอบการให้ มีกาไรสุทธิไว้ ได้ ในปี 2561 ด้ วยความพยายามใน
การลดต้ นทุนด้ านอื่นๆ ซึ่งในปี 2561 บริ ษัทสามารถลดต้ นทุนอื่นนอกจากน ้ามันได้ ถึงร้ อยละ 5 โดยบริ ษัทคาดว่าสถานการณ์
ดังกล่าวทังในเรื
้ ่ องของปริ มาณผู้โดยสารชาวจีนที่ลดลงและราคาน ้ามันที่สูงขึ ้นจะไม่เกิดขึ ้นบ่อยเพราะโดยปกติแล้ วรายได้ ต่อ
ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารต้ องสูงกว่าต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร ครับ
- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):
ขอบคุณคุณสันติสขุ ครับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นด้ วยครับ บริ ษัทมีความตังใจในการลดต้
้
นทุนและการบริ หารต้ นทุน
เป็ นเรื่ องสาคัญของสายการบินราคาประหยัด รวมถึงเรื่ องของความตรงต่อเวลา สาหรับการลดราคาค่าโดยสารถือเป็ นกลยุทธ์
ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด เพราะเมื่อสถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติหรื อราคาน ้ามันลดลงบริ ษัทที่มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงจะ
ได้ กาไรเร็ วกว่า ครับ
- คุณไพศาล ศิลป์ เจริญ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง):
ขอสอบถามทางผู้บริ หารว่าคาดการณ์แนวโน้ มสถานการณ์ในอนาคตและมีวิธีการรับมืออย่างไร โดยเฉพาะสถานการณ์
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงแต่อตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ลดลง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น ราคาน ้ามัน การแข่งขัน
เป็ นต้ น
- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริ หาร):
สาหรับผู้ถือหุ้นที่สอบถามเรื่ องอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารที่ไม่ลดลงนัน้ เนื่องจากบริ ษัทมีราคาค่าโดยสารที่ไม่สงู
โดยการกาหนดราคาค่าโดยสารจะขึน้ อยู่กับต้ นทุนเป็ นหลัก ประกอบกับราคาของคู่แข่ง และอานาจซื ้อของผู้โดยสาร ณ
ช่วงเวลานันๆ
้ ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาเศรษฐกิจค่อนข้ างฝื ดและนักท่องเที่ยวจีนลดลงทาให้ เส้ นทางบินภายในประเทศลดลงด้ วย เช่น
เดือนกรกฎาคมนักท่องเที่ยวจีนในเส้ นทางบินภูเก็ตลดลงครึ่งหนึ่งทาให้ อตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารของเที่ยวบินภูเก็ตที่มีอยู่
กว่า 20 เที่ยวต่อวัน เหลือเพียงร้ อยละ 50-60 แต่บริ ษัทไม่สามารถที่จะหยุดให้ บริ การได้ เพราะผู้โดยสารกว่าครึ่ งจองบัตรโดยสาร
ไปแล้ ว ประกอบกับเส้ นทางบินโดยเฉพาะของประเทศจีนซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องทาการบินติดต่อกันเกินกว่าร้ อยละ 80 ของ
้ จึงมีหลายๆ สาเหตุที่ทาให้ บริ ษัทไม่สามารถ
ตารางการบินในแต่ละเดือน หากไม่ครบบริ ษัทจะถูกยกเลิกเส้ นทางการบินนันได้
หยุดให้ บริ การได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องหาวิธีในการคงไว้ ซงึ่ อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารซึ่งก็คือการลดราคาค่าโดยสารและเมื่อ
ถึงจุดที่ผ้ โู ดยสารรู้สกึ ว่าราคาถูกและคุ้มค่าก็จะกลับมาบิน รวมทังฝ่
้ ายการตลาดมีนโยบายที่จะจาหน่ายสินค้ าและบริ การอื่นๆ
เพื่อให้ มีรายได้ มาชดเชยซึ่งเป็ นที่มาของรายได้ จากบริ การเสริ มที่ไม่ใช่ การจาหน่ายบัตรโดยสารในสัดส่วนร้ อยละ 18 คิดเป็ น
มูลค่าประมาณกว่า 7 พันล้ านบาท และมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 13 ในปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษัทหวังว่าจะเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการคาดการณ์ในอนาคต หากราคาน ้ามันอยูใ่ นระดับปกติไม่เกิน 85 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาเรล จานวนนักท่องเที่ยว
ไม่ลดลงต่ามากเหมือนปี ที่ผา่ นมา จากปี ที่ผา่ นมาผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนทีล่ ดลงอย่างมากทาให้ เป็ นบทเรี ยนของบริ ษัท
ดังนันฝ่
้ ายบริ หารจึงมีแผนใน 4 -5 ปี ข้างหน้ า ทีจ่ ะปรับลดสัดส่วนผู้โดยสารจากประเทศจีนให้ เหลือร้ อยละ 20 และมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเพิ่มผู้โดยสารจากประเทศอินเดียเป็ นร้ อยละ 10 จากร้ อยละ 5 เพิ่มผู้โดยสารในกลุม่ ประเทศอินโดจีนจากร้ อยละ 10 เป็ น
ร้ อยละ 15 เพิ่มผู้โดยสารในกลุม่ ประเทศอาเซียนไม่รวมกลุม่ ประเทศอินโดจีนเป็ นร้ อยละ 10 และที่เหลือเป็ นภายในประเทศ ซึ่ง
จะทาให้ สดั ส่วนสมดุลขึ ้นไม่พึ่งพารายได้ จากผู้โดยสารภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไป ประกอบกับการบริ หารจัดการด้ าน
ต้ นทุนจะทาให้ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทมัน่ คงกว่านี ้ครับ
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