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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ห้องประชุม Foxtrot และ Golf
สานักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
การชีแ้ จงผู้ถอื หุน้ โดยเจ้าหน้าที่กอ่ นเริ่มการประชุม
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ
ของผูถ้ ือหุน้ จึงขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากผูถ้ ือหุน้ มีอาการไข้ ไอ เจ็บ
คอ จาม มีนา้ มูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือออกจากการประชุม
ทัง้ นี ้ วิธีปฏิบตั ิในการประชุมจะเป็ นไปตามเอกสารที่ได้นาส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หนุ้ หนึง่ หุน้ มีเสียงหนึง่ เสียง
2) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน และขอให้สง่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนสิน้ สุดการพิจารณาในวาระ
นัน้ ๆ โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนัน้ มาหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ขอให้ลงคะแนนแยกเป็ นรายบุคคล และขอให้ผถู้ ือหุน้ ส่งบัตรลงคะแนนกลับคืนทัง้ หมด
ไม่วา่ จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3) ผูม้ อบฉันทะที่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะ
ในวาระใดๆ ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
4) หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีขอ้ ซักถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทรวบรวมไว้ เพื่อให้คณะกรรมการตอบคาถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนัน้ ๆ สาหรับคาถาม
ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม คณะกรรมการจะตอบคาถามเมื่อพิจารณาครบทุก วาระแล้ว โดยขอให้กรุ ณาแจ้งชื่อ - นามสกุล
พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายใด เพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อได้ถกู ต้องเมื่อจัดทารายงานการ
ประชุม ทัง้ นี ้ ขอความกรุณาสอบถามอย่างกระชับเพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเสร็จสิน้ ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยใน
สุขภาพอนามัยของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และในกรณีที่มีคาถามเป็ นจานวนมากทาให้เกินกว่ากาหนดระยะเวลา 2 ชั่วโมง ทางบริษัท
จะขอจัดทาเป็ นสรุ ปคาถามพร้อมคาตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทัง้ จัดทาไว้เป็ นแนบท้ายของรายงานการประชุม

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

แนวทางปฏิบตั ิในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็ นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กาหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนเี ้ มื่อมี
ผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียงจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานคะแนนเสียง
- ในวาระการประชุมที่ 8 เรือ่ งการพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กาหนดให้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยมิได้กาหนดว่าผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออก
เสียงด้วยหรือไม่ ดังนัน้ กรณีนกี ้ ารนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
- ในวาระการประชุมที่ 9 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรือ่ งการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนเี ้ มื่อมีผถู้ ือหุน้ งดออกเสียงจะต้องนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียง
เป็ นฐานคะแนนเสียงด้วย
เจ้าหน้าที่บริษัทแนะนากรรมการบริษัท ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท
1) คุณวิเชฐ ตันติวานิช
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
คุณสันติสขุ คล่องใช้ยา
คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร
คุณวีรยุทธ โพธารามิก
คุณปรีชญา รัศมีธานินทร์
หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล
นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง

ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานในที่
ประชุม
ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งกรรมการ
ดารงตาแหน่งกรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ดารงตาแหน่งกรรมการ

สรุปจานวนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นีจ้ านวน 9 ท่าน จากจานวนกรรมการทัง้ สิน้ 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100
เลขานุการของบริษัท
คุณนิศเรศ ดิษเทศ
ผูส้ อบบัญชี
คุณกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุณประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
2

บริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 (Record Date)
ในการประชุมครัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง 40 คน และมีผรู้ บั มอบฉันทะ 121 คน รวมเป็ นจานวนผูม้ าประชุม 161 คน
เท่ากับ 2,720,133,257 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 56.0852 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท เป็ นอันครบองค์ประชุม
โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึง่ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า
ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมและยังมีการรับลงทะเบียน
อยูด่ า้ นนอกห้องประชุมสาหรับ ผูท้ ี่ทยอยมาประชุมด้วย
จากนัน้ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุมจึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของ
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นจากัด (มหาชน) ตามลาดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรือ่ งเพื่อทราบต่อที่ประชุมดังนี ้
คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุมดังนี ้
เรือ่ งแรก แอร์เอเชียได้รบั รางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 11 ปี ซอ้ น (2552 - 2562) จากสถาบันสกายแทร็กซ์
เรื่องที่สอง แอร์เอเชียได้รบั จัดอันดับเป็ นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติตรงเวลาสูงสุด ติด 10 อันดับแรกจากทุกสายการบิน
ทั่วโลก และเป็ นอันดับ 3 ในประเภทสายการบินราคาประหยัด จากการประกาศโดย www.oag.com
เรื่องที่สาม แอร์เอเชียได้รบั รางวัลบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สดุ ในปี 2562 กลุม่ อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็ นไปตามพันธกิจ
ของบริษัทที่สร้างการจ้างงานในภูมิภาค และเป็ นบริษัทชัน้ นาที่ทาให้ความฝันของทุกคนเป็ นจริง
เรื่องที่ สี่ บมจ.เอเชี ย เอวิเอชั่น หรือ AAV ได้รบั เลือกเข้าสู่รายชื่ อหุ้นยั่งยื น หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจาปี 2562 โดยเป็ นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสายการบินเพียงแห่งเดียวที่ได้รบั การคัดเลือกเข้า THSI
มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามสาหรับวาระที่ 1 ดังต่อไปนี ้
-

คุณนุชนาถ ยังชนะ (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

องค์กรไหนเป็ นผูใ้ ห้รางวัลตามที่คณ
ุ ธรรศพลฐ์กล่าว
- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร):
รางวัลแรกคือ รางวัลจากสถาบันสกายแทร็กซ์เป็ นบริษัททาแบบสารวจสายการบินทั่วโลก โดยจะให้ผโู้ ดยสารที่ใช้
บริการเป็ นผูโ้ หวตผ่านเว็บไซต์ รางวัลที่แอร์เอเชียได้มามีผโู้ หวตประมาณ 20 กว่าล้านคนที่บินทั่วโลก รางวัลที่ 2 oag คือผ่าน
เว็บไซต์เช่นกัน เป็ นการเข้าไปให้ขอ้ มูลทุกครัง้ ที่เครือ่ งบินออกตรงเวลาหรือออกไม่ตรงเวลา โดย oag เป็ นบริษัทที่อยูใ่ นเว็บไซต์
ต่างประเทศ รางวัลที่ 3 HR Asia, HR ก็คือฝ่ ายบุคคล โดยบริษัทนีอ้ ยูท่ ี่ฮ่องกง สาหรับรางวัลที่ 4 THSI คือของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยครับ
ต่อจากนัน้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป
3

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการจัดทา
รายงานการประชุมซึง่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้ ได้จดั ส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว
รายละเอียดได้นาส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1
มีผถู้ ือหุน้ สอบถามดังต่อไปนี ้
-

คุณพรชัย ธรณธรรม (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นปี 2561 ไม่ใช่ปี 2562
-

คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการรับรองการประชุมของครัง้ ที่แล้ว คือของปี 2562 ครับ
ต่อจากนัน้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี อ้ ีก ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอ ซึง่ วาระนีต้ อ้ งผ่าน
มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (171 ราย)
วาระที่ 3

2,725,799,058
284,700
0
0
2,726,083,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9895
0.0104
-

พิ จารณารับ ทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ทส าหรับ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2562 และ
รายงานประจาปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบ
ปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซงึ่ ในปี นสี ้ ามารถดูได้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่ นใบลงทะเบียน
ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ
โดยขอให้คณ
ุ สันติสขุ คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุม
คุณสันติสขุ คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ต่อที่ประชุมดังนี ้
สาหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่ เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้กบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
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- ณ สิน้ ปี 2562 มีเส้นทางบินทัง้ หมด 94 เส้นทางบิน ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางบินต่างประเทศ 59 เส้นทางบิน
เส้นทางบินในประเทศ 35 เส้นทางบิน โดย 94 เส้นทางบินนีม้ ีการปรับลดตามความเหมาะสม โดยมีเส้นทางบินที่เพิ่ม เช่น
เชี ย งใหม่ -ดานัง , เชี ย งราย-เซิ น เจิ น , ดอนเมื อ ง-เกิ่ น เทอ, ภูเก็ ต -พนมเปญ, ดอนเมื อ ง-อาห์เมดาบัด , เชี ย งใหม่ -เซิ น เจิ น ,
ดอนเมือง-สีหนุวิลล์ และ เชียงราย-หางโจว ส่วนเที่ยวบินที่ยกเลิก เช่น อู่ตะเภา-หนานหนิง, อู่ตะเภา-มาเก๊า, ภูเก็ต-คุนหมิง,
เชียงใหม่-ย่างกุง้ , ดอนเมือง-โคตาคินาบาลู เป็ นต้น โดยบริษัทพิจารณายกเลิกและลดความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่ไม่ทากาไร
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สาคัญคือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ
- บริษัทได้ปิดฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการใช้
เครือ่ งบิน คือนาเครื่องบินกลับจากฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ กลับมาไว้ที่กรุ งเทพ ส่งผลให้สนิ ้ ปี 2562 บริษัทมีฐาน
ปฏิบตั ิการการบิน 5 แห่ง จากเดิม 7 แห่ง คือ ดอนเมือง ภูเก็ต, เชียงใหม่, กระบี่ และอูต่ ะเภา
- ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) 26,940 ล้านที่น่งั ต่อกิโลเมตร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 จากปี ก่อน
- อัตราขนส่งผูโ้ ดยสารร้อยละ 85
- อัตราการใช้เครือ่ งบินต่อลา 12.3 ชั่วโมงต่อวัน
- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา ร้อยละ 86 และเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ตรงต่อเวลาที่สดุ ในประเทศไทย
และเป็ นอันดับ 3 ของโลก
- จานวนขนส่งผูโ้ ดยสารตลอดทัง้ ปี จานวน 22.15 ล้านคน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 จากปี 2561
- มีเครือ่ งบินรวมทัง้ หมด 63 ลา โดยมีจานวนเครือ่ งบินเพิ่มขึน้ 1 ลา จากปี 2561 โดยแยกเป็ น เครือ่ งบินรุน่ A320
จานวน 50 ลา และ A320 นีโอ จานวน 11 ลา โดยเครือ่ งบินรุ น่ A320 มีที่น่งั 180 ที่น่งั ในขณะที่เครือ่ งบินรุน่ A320 นีโอ มีที่น่งั
186 ที่น่ งั นอกจากนีร้ ุน่ นีโอจะประหยัดนา้ มันมากกว่า สาหรับเครื่องบินรุ น่ ใหม่ A321 นีโอ ที่เพิ่มมาในปี 2562 จานวน 2 ลา
โดยความแตกต่างระหว่าง A320 นีโอ และ A321 นีโอ คือมีที่น่งั เพิ่มขึน้ ประมาณ 50 ที่น่งั เป็ น 236 ที่น่งั และมีประสิทธิภาพใน
การประหยัดต้นทุนเชือ้ เพลิงทาให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึน้ ถือว่าเป็ นฝูงบินสาหรับอนาคตที่เหมาะกับกลยุทธ์ใน
การเติบโตสูค่ วามยั่งยืน
- สรุ ปผลการดาเนินงานทางการเงินดังนี ้ รายได้จากการขายและบริการปี 2562 อยู่ที่ 40,181 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3
รายได้บริการเสริมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม ซึ่งเติบโตตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทตัง้ เป้าหมายจะ
เพิ่มสัดส่วนรายได้บริการเสริมร้อยละ 1 ทุกปี สาหรับปี ที่ผา่ นมารายได้บริการเสริมส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการเลือกที่น่งั
และค่าธรรมเนียมบริการ Fly-Thru ซึง่ เติบโตตามเส้นทางบินที่ขยายในกลุม่ ของสายการบินแอร์เอเชีย
- รายได้รวม 41,551 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 จากปี 2561 เช่นเดียวกับจานวนผูโ้ ดยสารในขณะที่ค่าโดยสาร
เฉลีย่ ยังคงที่จากภาวะการแข่งขัน
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 41,658 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงาน
ตามจานวนของพนักงานที่เพิ่มขึน้ และการบันทึกรายการพิเศษจากหนีส้ ินสารอง ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็ น
เรือ่ งของทางด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนีย้ งั มีคา่ บริการสนามบินและลานจอดที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามการขยายเที่ยวบินและฝูงบิน
- ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้เท่ากับ 107 ล้านบาท
- ขาดทุนสุทธิอยูท่ ี่ 872 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ร้อยละ 33 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 32 ในปี 2561 และยังคงรักษา
ตาแหน่งของผูน้ าทางการบินอันดับ 1 ในประเทศ อันดับสอง นกแอร์ ร้อยละ 18 อันดับ 3 ไทยไลอ้อนแอร์ ร้อยละ 17
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สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2563 ประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี ้
มาตรการด้านการบิน
- ปรับเที่ยวบินต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ที่เริม่ ระบาดในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้มีการปรับลดเที่ยวบิน โดยเริม่ จากเที่ยวบินไปประเทศจีนเป็ นหลัก
จนถึงเดือนมีนาคมส่งผลกระทบไปยังเส้นทางบินต่างประเทศ จึงทาให้สายการบินไทยแอร์เอเชียทยอยปิ ดเส้นทางบินต่างประเทศ
เนื่องจากมีการงดเดินทางและการห้ามการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ เที่ยวบินต่างๆถูกยกเลิกไปตัง้ แต่ปลายเดือนมีนาคม ใน
เดือนเมษายน รัฐบาลได้มีพระราชกาหนดฉุกเฉินโดยขอให้ประชาชนงดการเดินทาง เพราะฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้องปิ ดเส้นทางบิน
ทัง้ หมด ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตัง้ แต่เดือนเมษายนเป็ นต้นมา ทัง้ นี ้ บริษัทกลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศใน
เดือนพฤษภาคม โดยใช้เครื่องบินประมาณ 7 ลา เปิ ดเส้นทางบินประมาณ 10 - 20 เส้นทาง หลังจากนัน้ จึงเพิ่มขึน้ ในเดือน
มิถนุ ายนประมาณ 15 ลา และเปิ ดเส้นทางบินเพิ่มขึน้ โดยในเดือนกรกฎาคมใช้เครือ่ งบินประมาณ 20 - 25 ลา เพื่อเปิ ดเส้นทาง
เพิ่มขึน้ สาหรับเส้นทางบินต่างประเทศ เนื่องจากหลายๆ ประเทศยังไม่เปิ ดพรมแดน ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีขอ้ จากัด
เรือ่ งของการเดินทางเข้าในประเทศ เพราะฉะนัน้ เที่ยวบินระหว่างประเทศจึงอาจต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามสายการบินสามารถ
เริม่ บินไปยังประเทศจีนได้ โดยมีขอ้ จากัดด้านการบินจากนโยบาย 5-1 คือ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเข้าได้ 1 เส้นทางในจีน
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เที่ยวบิน
- ยึดมั่นในมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ทัง้ พนักงานและผูโ้ ดยสาร โดยพนักงานที่
ปฏิบัติงานมีเครื่องป้องกัน (PPE) เช่น หน้ากากอนามัย , Face Shield และถุงมือ เป็ นต้น ขณะเดียวกันผูโ้ ดยสารขอความ
ร่วมมือในการใส่ห น้ากากอนามัย มี การเว้น ระยะห่างในเรื่อ งของการโดยสารรถบัสเพื่ อไปขึน้ เครื่อง การเข้าแถวและการ
ตรวจวัดอุณ หภูมิก่อนขึน้ เครื่อง เป็ นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อให้ผูโ้ ดยสารได้รบั ควา ม
ปลอดภัยอย่างเต็มที่ในการเดินทางทางอากาศ
มาตการด้านการควบคุมต้นทุนและสภาพคล่อง
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ขอความร่วมมือผูบ้ ริหารและพนักงานสมัครใจลาโดยไม่รบั เงินเดือน ในจานวนที่แตกต่าง
กันไปตามระดับตาแหน่ง ระหว่างร้อยละ 75 - 10 โดยผูบ้ ริหารระดับสูงลดเงินเดือนระหว่างร้อยละ 75 - 30 ลดลงไปตามลาดับ
โดยพนักงานระดับปฏิบตั ิการลดลงไปตามสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ซึง่ เป็ นมาตรการที่พนักงานให้ความร่วมมือ
- มีการระงับการเดินทางที่ไม่จาเป็ นของพนักงาน ระงับการจ้างงานใหม่ช่ วั คราว โดยบริษัทเลือกใช้ วิธีเปิ ดรับ
บุคลากรจากภายในแทนการจ้างงานจากภายนอก
- เจรจาเพื่อขอผ่อนผันและยืดอายุการชาระหนีก้ ับเจ้าหนี ้ เพื่อลดต้นทุนของบริษัทและรักษาสภาพคล่องของ
กระแสเงินสด รวมถึงนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อประหยัดต้นทุน เช่น การเช็คอินอัตโนมัติ โดยผูโ้ ดยสารสามารถเช็คอินมา
จากบ้าน และมาปริน้ ท์ต๋วั โดยสารและที่ติดกระเป๋ าได้ที่สนามบินโดยไม่ตอ้ งมีพนักงานบริการ เพื่อหลีกเลีย่ งการติดต่อและแพร่
ระบาด
- บจ. ไทยแอร์เอชีย จะไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมลู ค่าสูง และมีแผนปรับลดฝูงบินเหลือ 59 ลา ณ สิน้ สุดปี
2563 เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผูโ้ ดยสาร
เป้าหมายในปี 2563
- ปรับลดเป้าหมายจานวนผูโ้ ดยสารมาอยูท่ ี่ 10.8 ล้านคน
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- กระจายแหล่งที่ม าของรายได้นอกเหนือจากธุรกิ จ การบิ น ดังนี ้ 1) AirAsia.com ซึ่งจะท าหน้าที่ เป็ น ตัวแทน
จาหน่ายเหมือน Online Travel Agent (OTA) นอกจากการจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน เช่น การจองโรงแรม การจองทัวร์ หรือการ
จองเป็ นแพคเกจตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เป็ นต้น 2) OURSHOP เป็ น Online Shopping ซึ่งกาลังพัฒนา โดยสามารถสั่งซือ้
สินค้าได้ผา่ นทางเว็บไซต์ 3) SANTAN คือ Food Delivery เนื่องจากไม่สามารถขายอาหารบนเครือ่ งบินได้ จึงมีการขายอาหาร
และเครือ่ งดื่มผ่านทางเว็บไซต์ และจะมีพนักงานนาไปส่งให้ถึงที่ หมาย 4) Teleport ซึ่งมีการปรับเครื่องบินให้ขนส่ง Cargo ได้
สามารถที่จะขนพัสดุสินค้าทัง้ ใต้ทอ้ งเครื่องและได้รบั อนุญาตจากสานักงานการบินพลเรือนให้ขนบน cabin ได้ โดยมีหลายๆ
เที่ยวบินซึง่ เป็ นเที่ยวบินขนส่งสินค้า เป็ นต้น
มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามสาหรับวาระที่ 3 ดังต่อไปนี ้
-

คุณธัญญาภัทร์ พรหมขา (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

เส้นทางต่างประเทศคาดว่าจะบินได้เมื่อไหร่ และมีแผนการเพิ่มความถี่อย่างไร
-

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

สาหรับเส้นทางต่างประเทศ เนื่องจากการบินระหว่างประเทศหมายถึง เมื่อมีผโู้ ดยสารเดินทางออกไป ก็ ตอ้ งรับ
ผูโ้ ดยสารกลับเข้ามา ซึ่งประเทศไทยยังมีมาตรการจากัดการเข้ามาในประเทศ เพราะฉะนัน้ ยังไม่สามารถออกไปและรับคน
กลับเข้ามาในประเทศได้ ขณะเดียวกันประเทศปลายทางก็มีมาตรการการจากัดการเข้า -ออกประเทศเช่นเดียวกัน จึงขึน้ อยูก่ บั
มาตรการของประเทศไทยและประเทศคู่คา้ ที่จะเปิ ดเส้นทางบินว่ามีความพอเหมาะพอดีกันหรือไม่ ยกตัวอย่างประเทศจีน
เพราะประเทศจีนสามารถเปิ ดให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่ยงั มีขอ้ จากัดที่ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเข้าได้ 1 เส้นทางในจีน
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เที่ยวบิน แต่ถา้ มีโอกาส เมื่อประเทศไทยผ่อนปรนในเรือ่ งของการเดินทางระหว่างประเทศ และประเทศ
คู่คา้ มีมาตรการผ่อนปรนที่ตรงกัน และสามารถตกลงกันได้ ก็จะสามารถเชื่อมการบินได้ ซึ่งก่อนหน้านีเ้ คยมีการคุยกันเรื่อง
Travel Bubble ซึง่ หมายถึงการจับคู่ประเทศที่มีความปลอดภัยสูงในเรื่องของการแพร่ระบาด และหามาตรการร่วมกัน เกี่ยวกับ
การตรวจ การคัดกรองผูโ้ ดยสาร และการ Quarantine ซึ่งก่อนหน้านีม้ ีหลาย Bubble ด้วยกัน แต่ตอนนีห้ ลายๆ Bubble เริ่มมี
การระบาดรอบที่ 2 เพราะฉะนัน้ รัฐบาลไทยจึงยังระมัดระวังอยู่ แต่ถา้ มีการโอกาสและมีการผ่อนปรน สามารถที่จะเปิ ดเส้นทาง
บินได้ บริษัทก็ยินดีครับ โดยประมาณการณ์ภายในไตรมาสสุดท้ายจะสามารถให้บริการตลาดระหว่างประเทศได้ครับ
-

คุณกฤตกรณ์ อมฤทธิ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากคุณสมนึก อมฤทธิ์):

การเจริญเติบโตทางธุรกิจในปี นแี ้ ละปี หน้า คาดว่าจะเป็ นอย่างไรบ้าง
-

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

ตามที่กล่าวข้างต้น ธุรกิจสายการบินคงยังไม่เติบโต เนื่องจากจานวนผูโ้ ดยสารเป็ นไปตามจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ในประเทศ ประเทศไทยเคยมีนกั ท่องเที่ยว 40 ล้านคน แต่การคาดการณ์ในปี นีจ้ ากหลายแห่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ลดเป้าหมายลงเหลือประมาณ 8 - 10 ล้านคน เพราะฉะนัน้ เมื่อไม่มีตลาดต่างประเทศ รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศจากมาตรการต่างๆ เช่น การชดเชยค่าใช้จ่าย ค่าที่พกั ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็ นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศถึงแม้ว่า
จะเจริญเติบโตขึน้ แต่ก็ยงั ไม่สามารถชดเชยจากการท่องเที่ยวต่างประเทศได้ เพราะฉะนัน้ ปี นีค้ งเป็ นปี ที่ตอ้ งระมัดระวังแล้วก็
รักษากระแสเงินสดไว้ รักษาสภาพการจ้างงานและบุคลากรของบริษัทไว้เท่าที่จะทาได้ ส่วนปี หน้าถ้าตลาดต่างประเทศฟื ้ นตัวได้
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หลายๆ ประเทศเริม่ มีสถานการณ์ที่ดีขนึ ้ และสามารถจับคูท่ า Travel Bubble ได้ หรือในไตรมาสสุดท้ายสามารถคิดค้นวัคซีนได้
แล้วประสบความสาเร็จปี หน้าก็อาจเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบได้เลย ดังนัน้ บริษัทต้องประเมินสถานการณ์เป็ นระยะเนื่องจากมี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ซึง่ ถ้าให้ตอบเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปี หน้าในตอนนีค้ งค่อนข้างลาบากแต่คิดว่าน่าจะบริหาร
จัดการได้ดว้ ยทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วยความรูค้ วามสามารถของพนักงาน และเชื่อว่าบริษัทจะผ่านไปได้ดว้ ยดี ซึง่ อยูท่ ี่การเจริญเติบโต
ของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถ้าตลาดการท่องเที่ยวของประเทศกลับมา สายการบินก็จะเจริญเติบโตตามไปด้วยครับ
-

คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):

อยากจะเสริมทางคุณสันติสขุ ตรงที่เราคงตอบไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ แต่อยากให้คิดเป็ นแนววิเคราะห์ครับว่าปกติสาย
การบินเราถือเป็ นธุรกิ จที่ดีแต่สถานการณ์ทาให้ทุกอย่างหยุดลง เพราะเมื่อสถานการณ์ดีขึน้ บางธุรกิจเท่านัน้ ที่จะสามารถ
กลับมาดาเนินธุรกิจต่อได้ทนั ที เช่น สายการบิน โรงแรม เป็ นต้น เพราะฉะนัน้ ต้องดูวา่ จะสามารถกลับมาเดินทางได้อีกเมื่อไหร่
หรือถ้ามีวคั ซีนก็จะเป็ น Trickle Point โดยสายการบินจะกลับมาได้ทนั ทีหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั สายการบินใดจะสามารถดึงความ
แข็งแกร่งของตัวเองได้จนถึงเวลานัน้ เพราะฉะนัน้ อาจจะมีคนกล่าวว่าธุรกิจสายการบินเป็ นธุรกิจที่เริม่ ไม่ดแี ล้ว ก็ตอ้ งยอมรับว่า
มีความจริงส่วนหนึง่ แต่เนื่องจากโลกนีย้ งั ต้องมีการติดต่อสื่อสาร และต้องมีการบินอย่างแน่นอน จึงจาเป็ นต้องมีสายการบินที่
เหลืออยูท่ ี่จะให้บริการ ซึง่ อันนีเ้ ป็ นหลักวิเคราะห์นะครับ
ต่อจากนัน้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ ีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และ
รายงานประจาปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535) มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี ้ งบการเงินประจาปี ของบริษัทสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
โดยคุณกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ขอเชิญคุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุม
คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่
41,551 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 จากรายได้ในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
จานวนผูโ้ ดยสารที่เติบโตขึน้ ร้อยละ 3 จากปี ก่อนจากการขยายฝูงบิน อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิในปี 2562 อยูท่ ี่ 872 ล้านบาท สาเหตุหลักจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของพนักงานตามจานวนพนักงาน
ที่เพิ่มขึน้ จากการขยายฝูงบิน ประกอบกับมีการบันทึกรายการพิเศษหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
แรงงานจากเดิมที่กาหนดไว้ที่ 300 วัน ซึ่งกฎหมายใหม่เปลี่ยนเป็ น 400 วัน ทาให้บริษัทต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้ พิ่มขึน้
ในส่วนของหนีส้ ินรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในการปฏิบตั ิการของการบินในสนามบินและลานจอดในต่างประเทศที่มีการเพิ่มอัตราขึน้
ทาให้มีคา่ ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ตามลาดับ บริษัทมีขาดทุนสุทธิตอ่ หุน้ อยูท่ ี่ 20.01 บาท
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สาหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 39,067 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3
จากปี ที่ผา่ นมา ผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ มีลกู หนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึน้ ซึง่ เกิดจากการขายที่เพิ่มขึน้ เมื่อ
มีการขายเพิ่มขึน้ ลูกหนีใ้ นการขายก็เพิ่มขึน้ และยังมีสว่ นของเงินสารองบารุ งรักษาเครื่องบินที่มีการสารองเพิ่มขึ ้ น ซึ่งเพิ่มขึน้
ตามจานวนของเครือ่ งบินที่ขยายตัวตามฝูงบิน ในส่วนของหนีส้ ินรวมอยู่ที่ 32,229 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 จากปี ที่ผ่านมา
สาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน มีทงั้ ส่วนที่เป็ นของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ ืมระยะยาว ซึง่ เพิ่มขึน้ จากความ
ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2562 อยูท่ ี่ 6,838 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากสิน้ ปี ที่แล้ว จาก
ผลขาดทุนที่เกิดขึน้ ในปี 2562 ซึง่ ทาให้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง
สาหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผลประกอบการแบ่งเป็ น 2 ส่วน 1) งบเดี่ยวคือผลประกอบการ
เฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 2) งบการเงินรวมซึง่ รวมผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด้วย โดยงบเดี่ยว บมจ.
เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวม 27 ล้านบาท ในปี ที่ผ่านมา และมีกาไรสุทธิ 5 ล้านบาท กาไรต่อหุน้ อยู่ที่ 0.0011 บาท สินทรัพย์รวม
อยู่ที่ 3,164 ล้านบาท หนีส้ ินรวมอยู่ที่ 3 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยู่ที่ 3,161 ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวมมีรายได้รวม
อยู่ที่ 41,553 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 ขาดทุนสุทธิ ของปี อยู่ที่ 474 ล้านบาท ซึง่ เป็ นส่วนที่เป็ นของ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทอยู่ที่
ร้อยละ 55 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยมี ขาดทุนต่อหุน้ สุทธิ อยู่ที่ 0.0977 บาท สินทรัพย์รวมบริษัทอยู่ที่ 62,903 ล้านบาท
หนีส้ ินรวมอยู่ที่ 35,214 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยู่ที่ 27,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่มี
ขาดทุนในปี ที่ผา่ นมาครับ
มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามสาหรับวาระที่ 4 ดังต่อไปนี ้
-

คุณสมบัติ ชื่นบันลือสุข (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ามีผลต่ออัตราแลกเปลีย่ น ต่อหนีส้ นิ ระยะสัน้ หรือมีอปุ สรรคใน 3-6 เดือนอย่างไร
-

คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน) :

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงนีม้ ีความผันผวนและจะมีผลกับบริษัทอย่างไรบ้าง อย่างที่ผถู้ ือหุน้ ทราบ
บริษัทมีหนีส้ นิ ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศอยูจ่ านวนหนึง่ ซึง่ จะต้องรับผลโดยตรงจากการที่อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง US Dollar กับไทยบาทมีความเปลีย่ นแปลงไป ถ้าหากค่าเงินอ่อนลง หนีส้ นิ US Dollar ที่มีก็จะโตขึน้ ในเชิง
เงินบาท แต่ถา้ หากแข็งตัวขึน้ ก็จะเป็ นในทางตรงกันข้าม ซึ่งจะทาให้บริษัทมีหนีส้ ินลดลง ซึ่งตรงนีเ้ ป็ นวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
ทั่วไปว่าอัตราแลกเปลีย่ นจะทาให้มีผลกาไรขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนซึง่ จัดแสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุนของปี ซึง่ ในช่วงนี ้
อัตราแลกเปลี่ยน US Dollar ค่อนข้างแกว่ง จากสัปดาห์ที่แล้วอ่อนไปค่อนข้างมาก เกือบจะ 32 แต่สปั ดาห์นีก้ ็กลับมาอยู่ที่ 31
กลางๆ ซึง่ ยังอยูใ่ นระดับที่บริษัทคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีความสามารถในการที่จะจัดการความผันผวนตรงนีไ้ ด้นะครับ
-

คุณพรชัย ธรณธรรม (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

บริษัทไม่ควรกาหนดเวลาการประชุม 2 ชั่วโมง ควรจะกาหนด 3 ชั่วโมงเป็ นอย่างน้อย นอกจากนีก้ ารกาหนดวาระที่ 2
และวาระที่ 3 ทาให้เกิดความสับสน และบริษัทไม่ได้พดู ถึงผลการดาเนินงานปี 2563 เลยใช่หรือไม่
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-

คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):

บริษัทดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ โดยวาระที่ 2 เป็ นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็ นวาระเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารธุรกิจของ
บริษัทในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงได้พดู ถึงแผนการดาเนินงานในปี 2563
-

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูลผล (ที่ปรึกษากฎหมาย):

วาระที่ 2 เป็ น วาระพิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็ น วาระเพื่ อ
รับทราบรายงานของคณะกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2562 ซึ่งเป็ นปี ที่ผ่านมา และวาระที่ 4 เป็ นวาระพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดค่ะ นอกจากนีต้ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเพื่อควบคุมระยะเวลา
การประชุมค่ะ
-

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

ขอเรียนท่านประธานและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ช่วงนีก้ ารประชุมส่วนใหญ่ประธานในที่ประชุมก็จะขอความร่วมมือจาก
ที่ประชุมว่าขอให้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ส่วนการไม่ให้ใช้ไมโครโฟน เขียนเป็ นคาถามขึน้ มา
ก็อยากจะขอให้กระชับครับ
ต่อจากนัน้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี อ้ ีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอ ซึง่ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (179 ราย)
วาระที่ 5

2,735,578,772
222,200
550,101
0
2,736,351,073

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9918
0.0081
-

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทัง้ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทต้องได้รบั
การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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ขอให้คณ
ุ ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม
คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายให้ครบถ้วน ซึง่ ในปี 2562 บริษัทได้จดั สรรทุนสารอง
ตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กาหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรจากผลประกอบการ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก จะคานึงถึงผลการดาเนินงานในปี นนั้ ๆ สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อจากัด
ต่างๆ ในการจ่ายเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ สัญญาหุน้ กู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคตและความจาเป็ นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักเป็ น
เงินปั นผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งประสบผลขาดทุนในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทขอให้ทางที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี ครับ
ต่อจากนัน้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ ีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไร
และงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอ ซึ่งวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรด
ยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (179 ราย)
วาระที่ 6

2,736,062,472
274,800
13,801
0
2,736,351,073

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9899
0.0100
-

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทัง้ นี ้ ขอเชิญคุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อที่ประชุม
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คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
จากสานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดิม สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานชัน้ นาที่ให้บริการเป็ นที่ ยอมรับใน
ระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีในกลุม่ ของบริษัทแอร์เอเชียในหลายๆ
ประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้ ในส่วนของบริษั ทและในส่วนของบริษัทสอบบัญชี
บริษัทสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามที่เ สนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือ
ผูเ้ กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึง เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 มีจานวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
4. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขที่ 6137
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขที่ 4501
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขที่ 5313
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขที่ 6011

ซึง่ ทางคุณกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ และคุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วท่านละ 1 ครัง้ ในปี
2562 และ 2561 ตามลาดับ ในการขออนุมัติขอให้ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญาตรายใดรายหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอื่นของบริษัททาหน้าที่แทนได้ นอกจากนี ้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเรื่องค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2563 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็ นจานวนเงิน 1.00 ล้านบาท สาหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท และของ
บริษัทย่อยเป็ นจานวน 4.40 ล้านบาท รวมกันทัง้ สิน้ เป็ น 5.40 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าค่าสอบบัญ ชีเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา
นอกจากนีม้ ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้ เดียวเป็ นมูลค่า 1.40 ล้านบาท ประกอบด้วยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี
และมาตรฐานการรายงานการเงินชุดใหม่ประจาปี 2563 จานวน 0.6 ล้านบาท ต่ากว่าปี 2562 ที่เท่ากับ 1.40 ล้านบาท ซึง่ เป็ น
ความแตกต่างกันในเรื่องของมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีย้ งั มีการใช้บริการในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริมการลงทุนของสานักงาน BOI จานวน 0.80 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเดิมเท่ากับปี ที่แล้ว จึงขออนุญาตทางที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิครับ
ไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ ประชุมพิ จารณาอนุมัติ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอ ซึง่ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (179 ราย)

2,736,253,372
84,700
13,001
0
2,736,351,073
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.9969
0.0030
-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2563

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระที่ 7 เป็ นวาระแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตาม
วาระประจาปี 2563 จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซึง่ ทัง้
3 ท่าน ขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนีค้ รับ
-กรรมการทัง้ 3 ท่านเดินออกจากห้องประชุมเนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึง เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุม ตาม
พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการซึ่งพ้นตาแหน่งอาจได้รบั เลือก
กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีการเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึง่ ไม่ได้มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือก
แต่อย่างใด
โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระดังนี ้
วาระ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

7.1

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

กรรมการอิสระ

7.2

นายวีรยุทธ โพธารามิก

กรรมการอิสระ

7.3

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกาหนดประจาปี 2563 ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ประวัติของ
กรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิฐประชุม (เอกสารแนบ 3) แล้วครับ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีป้ ระธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามกาหนดวาระประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ การลงคะแนนในวาระนีข้ อให้ลงคะแนนสาหรับกรรมการเป็ นรายบุคคล ตามบัตรลงคะแนนที่
ท่านได้รบั โดยบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระประจาปี 2563 กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 7.1 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (179 ราย)

2,722,349,562
13,841,000
160,511
0
2,736,351,073

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.4941
0.5058
-

วาระที่ 7.2 นายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (179 ราย)

2,154,386,367
571,804,195
10,160,511
0
2,736,351,073

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

79.0255
20.9744
-

วาระที่ 7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผูอ้ อกเสียง (179 ราย)

2,722,857,572
13,480,500
13,001
0
2,736,351,073

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

99.5073
0.4926
-

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่ รบกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 กลับเข้าสูท่ ปี่ ระชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับ
ผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี ้
คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่า คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีการเสนอในอัตราที่เทียบเท่ากับปี 2562 ซึง่ มีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี ้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้รบั เบีย้ ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 80,000
บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุม 100,000 บาท เท่านัน้
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2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รบั
ค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
100,000 บาท
3) ในกรณี กรรมการบริษัทได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็ นกรรมการ
อนุกรรมการ หรือคณะทางานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าวได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นเบีย้
ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้
คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านัน้
4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั เงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวนจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่ายและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสาร
กรรมการบริษัท (รวมทัง้ บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ น
บัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวนรวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ต่อปี สิทธินใี ้ ห้
ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเท่านัน้
ทัง้ นี ้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารไม่มีสทิ ธิ์ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั ิจริง กรรมการจะรับค่าตอบแทนในอัตราที่ลดหย่อนจากกรอบที่ขออนุมตั ิในครัง้ นีโ้ ดยจะพิจารณา
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ เพื่อช่วยเหลือบริษัทครับ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม หากท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (179 ราย)

2,735,766,963
474,100
110,010
0
2,736,351,073
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9786
0.0173
0.0040
-

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงขอ
เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับจานวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้บคุ คลที่กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทมอบหมาย มีอานาจใน
การดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้ หาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทนี ้ โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็ นผูใ้ ห้รายละเอียดแก่ที่ประชุม
คุณประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สาระสาคัญของพระราชกาหนดที่มีการแก้ไขใหม่
คือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีผเู้ ข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่
ในที่ประชุมเดียวกัน และไม่มีเงื่อนไขว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามที่ประกาศ คสช. เดิม ได้
กาหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทาได้สะดวกและคล่องตัวมากขึน้ ดังนัน้ ทางบริษัทจึงได้เสนอ
ให้มีการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชกาหนด รวมทัง้ หมด 7 ข้อ โดยข้อความที่เพิ่มเติมคือจะเป็ นตัวขีดเส้นใต้สว่ นที่
ตัดออกจะเป็ นที่ขีดฆ่าไว้
ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการจะมีการขยายความให้ชดั เจนว่า ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมในที่เดียวกันหรือว่า
เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สามารถทาได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บงั คับใช้ ณ ขณะนัน้
ข้อ 25. เป็ นการขยายความให้ชดั เจนขึน้ ในเรือ่ งเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมของการประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 31. เป็ นเรือ่ งของการประชุมผูถ้ ือหุน้ คือให้สอดคล้องว่าสามารถจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไป
ตามกฎหมายที่บงั คับใช้
ข้อ 32. เป็ นการขยายความของการประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม ว่าสามารถจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 33. เป็ นการขยายความว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประชุมยังคงเป็ นไปตามเดิมคือ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
และต้องมีหนุ้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) จึงจะครบองค์ประชุม
ข้อ 34. เพิ่มเติมว่า ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หรือประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
ข้อ 35. เรือ่ งการออกเสียงลงคะแนน ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีการแบบเดิมค่ะ
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ 24 - 25 และ ข้อ 31 - 35 ของข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4)
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรือ่ งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เสนอ ซึง่ วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรือ่ งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (180 ราย)
วาระที่ 10

2,736,324,263
46,800
10
0
2,736,371,073

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9982
0.0017
0.0000
-

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนีก้ าหนดขึน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชีแ้ จง ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่มีการนาเสนอเรือ่ งอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมตั ิ และจะ
ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การถามคาถามในที่ประชุมจึงทา
ได้ไม่สะดวกนักเพราะไม่มีการใช้ไมโครโฟน จึงได้มีการคัดเลือกคาถามที่เป็ นประเด็นสาคัญ และมีผซู้ กั ถามเข้ามาล่วงหน้า โดย
ขอให้คณ
ุ สันติสขุ คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุม
มีผถู้ ือหุน้ มีคาถามและข้อเสนอแนะดังนี ้
-

คุณทศพร พุทธิมณี (ผูถ้ ือหุน้ ที่สง่ คาถามล่วงหน้า):

ขอให้คงบริการ Call center แบบปกติ เพื่อรับขอร้องเรียน ช่วยเหลือลูกค้าได้ตรงจุด ไม่เสียเวลารอนาน
-

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

สายการบินไทยแอร์เอเชียยินดีรบั ฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูโ้ ดยสารครับ โดยประเด็นสาคัญจากคาถาม
ที่สง่ เข้ามาล่วงหน้าในตอนนี ้ คือเรื่อง Call Center เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการยกเลิกเที่ยวบินจากผลกระทบ COVID-19
เป็ นจานวนมาก รัฐบาลและประเทศต่างๆ มีคาสั่งให้ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งมีผไู้ ด้รบั ผลกระทบมากพอสมควร เพราะฉะนัน้ มี
ผูต้ ิดต่อสายการบินและมีขอ้ เสนอแนะว่าอยากติด ต่อกับพนักงาน จึงอยากเสนอให้ดูตวั เลขเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ว 2562 กับระยะเวลาเดียวกันของปี นี ้ 2563 ซึง่ ปี 2562 หากดูจากกราฟเป็ นระยะเวลาที่มีการให้บริการ Call
Center ซึง่ สายการบินของเราใช้บริการจาก บริษัท วันทูวนั โดยมีเจ้าหน้าที่ตอบรับสายประมาณ 100 ที่น่งั ซึ่งสามารถจัดการ
เคสต่างๆ ได้โดยเฉลีย่ เดือนละประมาณ 130,000 เคส เฉลีย่ ประมาณวันละกว่า 4,000 สาย ยกตัวอย่างเช่น เดือนมกราคม มี
สายเข้ามาทัง้ หมด 135,585 สาย สามารถรับได้ประมาณ 86,000 สาย ที่เหลือต้องให้ผโู้ ดยสารรอ เนื่องจากมีช่วงเวลาการสนทนา
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ที่แตกต่างกันเฉลี่ย 7 - 10 นาที ซึ่งคือศักยภาพของ Call Center ในขณะที่กราฟที่เป็ นผลการทางานของระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือ AVA ซึ่งเป็ นระบบตอบรับอัตโนมัติ เป็ น AI หรือเป็ นเทคโนโลยีในการรับข้อสงสัย ตอบคาถามและช่วยเหลือผูโ้ ดยสาร ซึ่ง
จะเห็นว่าหากเปรียบเทียบในเดือนเดียวกัน (มกราคม) AVA จัดการเคสต่างๆ ได้ 220,000 เคส ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็ น
300,000 เคส เกือบ 400,000 เคส เนื่องจากเริม่ มีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยในเดือนมีนาคม AVA จัดการเคสได้ 1,200,000 เคส
จะเห็นได้ว่าศักยภาพในการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติของ AVA ช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ท่านผูโ้ ดยสารได้มากขึน้
เนื่องจากการใช้บริการ Call Center มีขอ้ จากัดคือ 1) ใช้คนในการปฏิบตั ิงาน 2) ปฏิบตั ิการไม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่
AVA เป็ นระบบปฏิบตั ิการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อผูโ้ ดยสารติดต่อเข้ามาก็จะได้รบั คาตอบ ซึ่งในเรื่องง่ายๆ AVA จะสามารถ
จัดการได้ ยกตัวอย่างเช่น เดือนมกราคม สิ่งที่ระบบปฏิบตั ิการสามารถจัดการได้ดว้ ยตัวเอง และแก้ไขปั ญหาให้ผโู้ ดยสารได้
กว่า 100,000 เคส และเมื่อ AVA จัดการถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ปัญหายากเกินไปก็จะส่งต่อไปให้ Live Chat ซึ่งจะเป็ นพนักงาน
มาตอบ โดยสรุปใน 6 เดือน ตัง้ แต่มกราคมจนถึงมิถนุ ายน มีเคสทัง้ หมดที่ AVA รับ 2,700,000 เคส โดยสามารถจัดการได้ดว้ ย
ตัวเอง 2,000,000 เคส คิดเป็ นประมาณร้อยละ 75 ที่เหลืออีกร้อยละ 25 หรือประมาณกว่า 700,000 เคส เป็ นเคสที่ AVA ส่งไป
ให้ Live Chat ผมเข้าใจว่าท่านผูโ้ ดยสารบางท่านอาจยังไม่คนุ้ ชินกับการใช้บริการด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งเหมือนกับ
ท่านไปธนาคาร ก็อยากจะเจอพนักงาน ขณะที่บริการทาง Tele banking หรือบริการทาง ATM ต่างๆ ก็เหมือน AVA เพราะฉะนัน้
ท่านอาจจะไม่คนุ้ ชินในช่วงแรก แต่ขอให้เชื่อว่า AVA เป็ นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิ ภาพและช่วยลดต้นทุน จะเห็นได้ว่า
ปริมาณสายที่โทรเข้าบริการ Call Center 1,200,000 สาย ต้องมี Call Center ถึง 10 Call Center ถึงจะจัดการได้ เพราะฉะนัน้
AVA เป็ นเรื่องของเทคโนโลยี เป็ นเรื่องของอนาคต ซึ่งบางครัง้ อาจจะคุยไม่ รูเ้ รื่อง แต่สิ่งที่สายการบินจะต้องทาก็คือการทาให้
AVA เก่งขึน้ ด้วยการป้อนข้อมูลเข้าไป เพื่อให้จบั keyword ต่างๆ ได้ จึงพยายามจะพัฒนาให้ AVA มีประสิทธิภาพคุยได้เข้าใจ
มากขึน้ ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์ ชีแ้ จงและให้คมู่ ือในการใช้งานแก่ผโู้ ดยสาร บางครัง้ ถ้าคาถามยากเกินไป AVA ก็อาจจะ
ไม่สามารถตอบได้ แต่ในเรื่องง่ายๆ เช่น เปลี่ยนเที่ยวบิน ซือ้ ตั๋ว หรือยกเลิกเที่ยวบิน AVA สามารถจัดการได้ รวมทัง้ อาจมีการ
เพิ่มจานวนของ Live Chat ให้มากขึน้ โดยตอนนีจ้ ากที่มีการหยุดบินจึงสามารถจัดสรรพนักงานบางส่วนมาให้บริการทางด้าน
Live Chat ได้มากขึน้
-

คุณพีระภัทร ศิริโชติ (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

แอร์เอเชียได้ออกโปรโมชั่นบุฟเฟ่ ต์ ซึ่งเบือ้ งต้นในตอนแรกได้ผลตอบรับที่ดี แต่กลับมีปัญหาทัง้ ด้านเทคโนโลยีและ
operation แอร์เอเชียมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหานีอ้ ย่างไร ทัง้ ด้าน Customer Experience ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้
ด้าน Cash Flow ค่ะ
-

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

ตั๋วบุฟเฟ่ ต์คือ ผูโ้ ดยสารจ่ายจองสิทธิ์ในราคา 2,999 บาท สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบินต่างๆ โดยไม่จากัด 21 วัน
หลังจากวันที่ผโู้ ดยสารจองสิทธิ์ ซึง่ ก็คือดาเนินการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน ทัง้ นี ้ ตั๋วบุฟเฟ่ ต์จะมีกฎระเบียบ
บางอย่างในการจอง โดยเจตนาการทาตั๋วบุฟเฟ่ ต์เพื่อ เป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวในประเทศ โดยสายการบินเราอยากให้
ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศและไม่กลัวการเดินทางทางอากาศ เพราะฉะนัน้ ตั๋วบุฟเฟ่ ต์จึงเป็ นเรือ่ งใหม่ที่ยงั ไม่เคยทา ในเรือ่ ง
ของเทคนิคอาจมีขอ้ ผิดพลาดบ้างก็ขอน้อมรับครับ โดยประเด็นที่ได้ประมวลมา ได้แก่ อันดับแรกสิ่งที่ผโู้ ดยสารไม่เข้าใจคือ
เรื่องการ block วันเดินทางวันเดียวกัน คือเวลาผูโ้ ดยสารจองตั๋วบุฟเฟ่ ต์จะไม่เหมือนการจ่ายเงินจองปกติจึงทาให้อาจไม่ได้
ระมัดระวังในการจอง โดยจะไม่สามารถจองซา้ เที่ยวบินภายในวันเดียวกัน เพราะผูโ้ ดยสารคนเดียวกันไม่สามารถที่จะเดินทาง
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ไปภูเก็ ตวันเดียวกันในเที่ยวบินเช้า สาย และเย็นได้ เพราะฉะนัน้ จึงมีกฎห้ามเดินทางภายในวันเดียวกัน หรือจองเที่ยวบิน
ภายในวันเดียวกัน หากมีการจองหลายเที่ยวบินในวันเดียวกันทาให้ผโู้ ดยสารมีความจาเป็ นต้องทิง้ ตั๋ว และถ้าทิง้ ตั๋ว 3 ครัง้
ตามกฎคือจะเสียสิทธิ์ในการจองตั๋วบุฟเฟ่ ต์ เราจึงปกป้องผูโ้ ดยสารโดยการไม่อนุญาตให้จองในวันเดียวกัน ซึง่ ปั ญหาที่เกิดขึน้
ส่วนใหญ่ก็คือ บางครัง้ ผูโ้ ดยสารเปลีย่ นใจ เช่น จองเที่ยวบินตอนเช้า แต่เพื่อนเดินทางเที่ยวบินบ่าย จึงเปลีย่ นเป็ นเที่ยวบินบ่าย
จึงล็อคว่าผูโ้ ดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ ต้องขอความกรุณาถ้าเป็ นวันเดียวกันจะอนุญาตให้ทา่ นจองได้ครัง้ เดียวภายในวัน
เดียวกัน ส่วนอีกหนึ่งปั ญหาที่เกิดขึน้ คือ code โดน block ซึ่งมีจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นที่ระบบมีปัญหาในเรือ่ ง
เทคนิค และหลายส่วนมาจากการที่ ไปชาระเงิ นแล้วเลยกาหนดเวลา ซึ่งมี การกาหนดว่าเมื่ อจองตั๋ว แล้ว จะต้องจ่ายภาษี
สนามบินตามช่องทางต่างๆ เช่น 7-11 ซึ่งบางครัง้ ไปจ่ายเงินเลยระยะเวลาที่กาหนด จึงทาให้ต๋ วั โดนล็อค แต่สามารถปลดล็อค
ได้นะครับ สาหรับท่านที่มีปัญหาเหล่านี ้ เรือ่ งมี code แต่ไม่สามารถจองได้ สามารถติดต่อสายการบินได้ ก็จะมีการแก้ปัญหา
ให้ในแต่ละเคส และตั๋วบุฟเฟ่ ต์ซึ่งเป็ นเรือ่ งใหม่ มีเจตนาดีที่อยากให้ผโู้ ดยสารได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งก็ มีขอ้ บกพร่องบ้าง จึงขอน้อมรับและยินดี ที่จะแก้ไขครับ ก็ ขอให้ให้อภัยด้วยนะครับ เพราะเป็ นเรื่องใหม่จริงๆ
สถานการณ์หลายๆ อย่างที่เกิดขึน้ ณ ขณะนีเ้ ป็ นเรือ่ งใหม่ทงั้ สิน้ หรือบางท่านอาจมีคาถามเกี่ยวกับตอนที่จองตั๋วบุฟเฟ่ ต์ แล้ว
เห็นว่ามีเที่ยวบินจานวนมาก แต่ทาไมมีการยกเลิกเที่ยวบิน หลอกกันหรือเปล่า หลอกให้เห็นว่ามีเที่ยวบินเยอะแล้วถึงเวลามี
เที่ยวบินน้อย ซึ่งเป็ นเรื่องของการปรับลดเที่ยวบิน การจัดสรรเที่ยวบินเกิดขึน้ ตลอดเวลา โดยผูโ้ ดยสารที่ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนเที่ยวบินจะได้รบั การดูแลตามปกติ มีการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ท่าน แต่ ไม่ใช่การหลอกลวงโดยการที่เปิ ดเที่ยวบิน
จานวนมากแล้วถึงเวลายกเลิก และทาให้ท่านเสียสิทธิ์ ซึ่งถ้ามีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะได้รบั การย้ายเที่ยวบินตาม
เงื่อนไขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะใช้สิทธิ์ของตั๋วบุฟเฟ่ ต์ หรือจ่ายเงินเต็มจานวน ก็ได้รบั สิทธิ เท่าเทียมกัน หากถามว่ามีการยกเลิก
เที่ยวบินบ้างไหม ก็มีบา้ งครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ ซึ่งบางครัง้ สายการบินอยากเพิ่มเที่ยวบิน แต่สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวในประเทศยังไม่สามารถทาได้ การเดินทางต่างๆ จึงยังไม่ได้กลับมาได้เร็วอย่างที่ตอ้ งการ บางครัง้ จึงต้องดูเรื่องของ
การจัดเที่ยวบินให้เหมาะสมกับปริมาณการเดินทาง เพราะฉะนัน้ กรณีที่เที่ยวบินมากเกินไปจึงอาจจะต้องลดเที่ยวบิน บ้าง แต่
สามารถทาการย้ายเที่ยวบินได้ภายในวันเดียวกัน จึงขอเรียนชีแ้ จงประเด็นต่างๆ ตามนีค้ รับ
-

คุณพิสุทธิศักดิ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจาก บริษัท สไมล์พอล.คอม จากัด):

แผนการเปิ ดเส้นทางบินที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเกิดขึน้ เมื่อไหร่และคิดว่าจะมีรายได้เพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์
-

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

เนื่องจากยังมีรายละเอียดอีกมากที่จะต้องเจรจากัน นอกจากแอร์เอเชียยังเกี่ยวข้องกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย ซึง่ มี
รายละเอียดที่ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ณ ขณะนี ้ เพราะทัง้ 2 บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานอาจมีปัญหาได้ โดยแนวคิดคร่าวๆ คือ เมื่อมีตลาดตรงไหนแอร์เอเชียก็พยายามที่จะไปดูตลาดต่างๆ ซึง่ ตลาดในประเทศ
สาหรับปี นีเ้ ป็ นตลาดที่สาคัญที่สดุ เพราะฉะนัน้ ถ้ามีโอกาสหรือมีช่องว่างตรงไหนที่จะเข้าไปได้ก็พยายามที่จะฉวยโอกาสนัน้ ไว้
ดังนัน้ เป็ นเรือ่ งของโอกาสที่พยายามจะสร้างยอดขาย สร้างจานวนผูโ้ ดยสารให้มากขึน้ ช่องทางที่สวุ รรณภูมิก็เป็ นตลาดหนึง่ ซึ่ง
คิดว่ายังมีช่องว่างอยูจ่ ากตลาดซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสายการบิน Full Fare ไม่ว่าจะเป็ นการบินไทยหรือบางกอกแอร์เวย์ และยังมีผเู้ ล่น
ในตลาดของสายการบินราคาประหยัดอยู่ไม่มาก จึงมีความคิดที่จะไปเปิ ดศูนย์การบินอีกที่หนึ่งที่สวุ รรณภูมิ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้
รายละเอียดต่างๆ คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึง่ ในการเจรจาตกลงกันและกาหนดเป็ นแผนที่ชดั เจนจึงจะมีรายละเอียดมาแจ้ง
ให้ทราบอีกครัง้ ครับ
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-

คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):

ขออนุญาตชีแ้ จงตรงนีใ้ ห้ชดั เพราะเกรงว่าจะเข้าใจผิดว่าเป็ นการเผยแพร่ขอ้ มูลเนื่องจากมีขอ้ มูลออกไปเยอะเกี่ยวกับ
เรือ่ งนี ้ สิง่ ที่เกิดขึน้ เป็ นไปตามนโยบายของทางบริษัท ซึง่ มีการประชุมกันและคิดว่าสถานการณ์เหล่า นีเ้ ป็ นการหยุดชั่วคราวของ
การดาเนินธุรกิจสายการบิน ดังนัน้ เราจะไม่พยายามไปดิน้ รนในขณะที่เราหยุด โดยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือ เมื่อเขาเริ่ม play
เหมือนเครื่องเสียงครับ pause ก็คือหยุด play ก็คือเล่นต่อ ก็จะเล่นต่อเพลงถัดไปเลยหรือค้างอยู่ตรงไหนก็เล่นต่อ โดยสิง่ ที่เรา
ต้องจะทาก็คือ ต้องเตรียมการให้เกิดการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทันทีและเต็มรู ปแบบเท่าที่พอจะมีเวลา ตอนที่เขา pause
กันอยู่ เราต้องเตรียมตัวของเรา นั่นคือสิ่งที่นโยบายของทางบริษัท ทางกรรมการทุกท่านได้ตกลงกันไว้ว่าจะให้ทางทีมบริหาร
เตรียมการให้พร้อม เราจึงเห็นการจองตั๋วบุฟเฟ่ ต์ เราจึงเห็นเรื่องต่างๆ ออกมา เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งความพร้อม
ที่ว่าจะต้องถูกครอบคลุมไปถึงเรื่องการบิน ระหว่างประเทศด้วยในอนาคต เมื่อ เปิ ดเมื่อไหร่ก็สามารถ play เพลงเราต่อเลย
ดังนัน้ เรือ่ งทัง้ หลายจะเกิดขึน้ จากการเตรียมการ การเตรียมความพร้อมซึง่ อาจมีขอ้ ผิดพลาดในเมื่อสักครูท่ ี่คณ
ุ สันติสขุ ได้เรียน
ดังนัน้ เรื่องสนามบินสุวรรณภูมิจึงเป็ นเรือ่ งของการเตรียมพร้อม แต่ยงั ไม่เป็ นทางการในตอนนี ้ เราไม่ได้ตอบว่า yes เพราะว่า
ผูบ้ ริหารแต่ละแห่งจะต้องมีการเจรจากันอีก แต่ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ก็เป็ นเจ้าของบริษัทของเราด้วยจึงต้องแจ้งให้ท่านทราบตามความ
เป็ นจริงครับ คือยังไม่เป็ นทางการแต่มีการเจรจากันครับ ขอบคุณครับ
-

คุณพิสุทธิศักดิ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจาก บริษัท สไมล์พอล.คอม จากัด):

คาดว่าปี ไหน ผลประกอบการจะมีกาไรสุทธิเป็ นบวกคะ
-

คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร):

ผมยังคงคาดว่าปี หน้าจะเป็ นบวกเล็กๆ ครับ
-

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ (ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง):

ขอให้บริษัทจัดประชุมที่นี่ตราบใดที่ยงั ขาดทุน และขอชื่นชมผูบ้ ริหารที่ยอมลดเงินเดือนร้อยละ 50 - 75 เพื่อนาไปช่วย
พนักงานที่มีเงินเดือนน้อย
-

คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):

ขอบคุณมากครับ ถือว่าเป็ นการมาประชุมที่อบอุ่นครับ ผมจะขออนุญาตใช้เวลานีใ้ นการกล่าวว่าสิง่ ที่สายการบินเรา
ได้มีการทากันมา ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์เหล่านีจ้ ะเกิดขึ น้ กับโลก เป็ นการหยุดทัง้ โลกซึ่งมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย สิ่งที่เราได้
ทาไว้ตอนนีย้ ืนยันได้ว่าพนักงานของเราไม่ได้มีการ lay off เราพูดตัง้ แต่วนั แรกว่าถ้ากลับมาเมื่อไหร่จะต้องทาได้ทนั ที เพราะ
การเสียเวลาในการที่เอาคนออกและเอาคนกลับเข้ามาใหม่ มาฝึ กใหม่ ไม่สามารถทาได้เลย เพราะฉะนัน้ สิ่งที่อยากให้ผถู้ ือหุน้
เห็นใจ คือ เราต้องแบกต้นทุนเอาไว้หนักพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันการแบกต้นทุนตรงนีก้ ็ได้รบั ความเห็นใจจากรัฐบาลว่า
ในเมื่อช่วยรัฐบาล ช่วยประเทศชาติแบบนี ้ รัฐก็ได้มีการจัดวงเงินเพื่อสนับสนุนให้สภาพคล่องทางการเงินของเราสามารถเดินไปได้
รวมทัง้ ความร่วมมือต่างๆ ที่ท่านศิริวฒ
ั น์ได้แนะนาก็ช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทไม่ไปจัดโรงแรมใหญ่ๆ จัดตรงนีเ้ ป็ นสถานที่
ของบริษัทเองและสามารถจัดได้ดีพอสมควรซึง่ ทุกอย่างเป็ นเรือ่ งของการบริหารต้นทุน การบริหารต้นทุนให้ยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยความ
เหมาะสม ด้วยเหตุผลมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพราะเราเป็ นสายการบินที่มีชื่อเสียงมากในเรือ่ งการบริหารต้นทุน นั่นคือสิ่งที่คน
ในวงการทราบว่าถ้ารายได้เท่าๆ กัน แอร์เอเชียกาไรเยอะกว่า เพราะเราบริหารต้นทุนได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงกว่า เรายังคง
รักษามาตรฐานนัน้ อยู่ และก็คงจะต้องอดทนและรอให้มีคนมากด play และเราค่อนข้างมั่นใจ อย่างที่คณ
ุ ธรรศพลฐ์พดู ไปเมื่อ
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เอกสารแนบท้ าย
การชีแ้ จงต่ อคาถามและข้ อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ซึ่งไม่ ได้ ชีแ้ จงในที่ประชุม
1. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณนุชนาถ ยังชนะ
1.1 การลงบัญชีรับรู้ผลประโยชน์ พนักงาน รับรู้เป็ นปี ที่เท่ าใด
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีการบันทึกผลประโยชน์พนักงานทุกปี แต่ในปี 2562 มีการแก้ ไขกฎหมายเพิ่มเติมโดย
การเพิ่มค่าชดเชยจาก 300 วันเป็ น 400 วัน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวใหม่ ส่งผลให้ บริ ษัทมีการบันทึก
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมจานวน 188 ล้ านบาท ในปี 2562
1.2 แอร์ เอเชียมีทงั ้ หมดกี่ประเทศ
คาตอบ 6 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย ญี่ปนุ่ อินเดีย
1.3 ปรั บลดเป้ าหมายจานวนผู้โดยสาร 10.8 ล้ านคน คือหลักๆ เฉพาะในประเทศใช่ หรื อไม่ และในปี 2562
ผู้โดยสารในประเทศต่ อต่ างประเทศ สัดส่ วนเป็ นเท่ าไหร่
คาตอบ เป้าหมายผู้โดยสาร 10.8 ล้ านคน เป็ นจานวนเป้าหมายผู้โดยสารรวม ในปี 2562 สัดส่วนผู้โดยสารใน
ประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 60 ต่อร้ อยละ 40
1.4 จานวนเครื่องบินในปี 2562 และปี 2563 เป็ นเท่ าไหร่ โดยในปี 2563 มีเครื่องบินที่จอดเป็ นจานวนกี่ลา
คาตอบ ปี 2562 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีจานวนเครื่ องบินในฝูงบินทังหมด
้
63 ลา โดยในปี 2563 มีแผนจะลดจานวน
เครื่ องบินเหลือ 59 ลา าายหลังจากการทยอยคืน ทังนี
้ ้ คาดว่าเครื่ องบินทังหมดจะกลั
้
บมาบินในปี 2563 หาก
าาครัฐอนุญาตให้ เปิ ดดาเนินการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ เร็ ว รวมทังประเทศรอบๆ
้
สามารถควบคุมโรคและเปิ ดให้
ทาการบินระหว่างประเทศเช่นกัน
1.5 ในภาวะ COVID-19 ที่เศรษฐกิจแบบนี ้ มีการลดเงินเดือนพนักงานร้ อยละ 75-10 กรรมการควรมี spirit ลด
ค่ าตอบแทนลงมา ลดลงเพิ่มเท่ าใด
คาตอบ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสมัครใจรับเงินค่าตอบแทนลดลงจากที่ขออนุมตั ิไว้ เป็ นจานวนร้ อยละ 15
1.6 สถานะของการบินไทยในปั จจุบันจะมีผลต่ อ AAV อย่ างไร ในปี 2564 เช่ น ผู้โดยสารจะเพิ่มขึน้ หรือไม่
คาตอบ สถานะของการบินไทยในปั จจุบนั อาจจะส่งผลดีต่อ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เนื่องจากการบินไทยยังไม่ได้
กลับมาให้ บริ การในเส้ นทางบินในประเทศ
1.7 แนวโน้ มเรื่องราคาในไตรมาส 4/2563 และปี 2564
คาตอบ สาหรับปี 2564 ราคาค่าโดยสารมีแนวโน้ มปรับขึ ้นจากจานวนปริ มาณที่นงั่ ที่ลดลงในประเทศ
1.8 การช่ วยเหลือจากภาครัฐต่ อ AAV ที่ขออยู่ตอนนี ้ มีประเด็นไหนบ้ าง
คาตอบ ปั จจุบัน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ได้ ยื่นขอกู้เงิ นอัตราดอกเบีย้ ต่าจากาาครั ฐซึ่งขณะนีก้ าลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา และทางรัฐบาลได้ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ การสนับสนุนส่วนลดตัว๋ เครื่ องบินร้ อยละ 40
หรื อไม่เกิน 1,000 บาท จานวนทัง้ 2,000,000 สิทธิ แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งทางสายการบินจะได้ รับประโยชน์
จากมาตรการดังกล่าว
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1.9 ภาวะการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทปี 2563 เป็ นอย่ างไรบ้ าง
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีรายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน อาทิเช่น ค่าโดยสาร สัญญา
ซ่อมบารุง สัญญาเช่าเครื่ องบิน เป็ นต้ น ดังนัน้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย จึงทาการบริ หาราายใต้ นโยบายการบริ หารความ
เสี่ยงแบบธรรมชาติ คือ จัดการให้ รายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกับรายรับให้ มากที่สดุ นอกจากนี ้โครงสร้ างเงินกู้ใน
สกุลเงินต่างๆ จะถูกปรับให้ สอดคล้ องกับ สกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานโดยจะพิจารณานาเครื่ องมือ
ทางการเงินมาใช้ ในการบริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม
1.10 การลดเงินเดือนจะยาวนานแค่ ไหน
คาตอบ ในเบื ้องต้ นการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้ างจะมีไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563
1.11 เจ้ าหนีร้ ายใหญ่ (สถาบันการเงิน) คือธนาคารอะไรและมีการเจรจาช่ วยเหลืออย่ างไร
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศ โดยได้ มีการเจรจาขอผ่อนผัน
การชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยในช่วงระยะเวลาหนึง่ กับสถาบันการเงินทุกราย รวมถึงมีการเจรจาวงเงินเพิ่มเติม
เพื่อเสริ มสาาพคล่องกับสถาบันการเงินบางแห่ง
1.12 จานวนเครื่องบินทัง้ หมด สัดส่ วนที่เป็ นของบริษัทที่ financing
คาตอบ ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนเครื่ องบินทังหมด
้
63 ลา โดยเป็ นเครื่ องบินที่ไม่ได้ เป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
จานวน 21 ลา
1.13 นายวีรยุทธ โพธารามิก มีความเกี่ยวข้ องอะไรกับ JAS
คาตอบ นายวีรยุทธ โพธารามิก เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการประจาสานักประธานผู้บริ หารของ บมจ. จัสมิน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
1.14 ขอลดค่ าสอบบัญชีเป็ นพิเศษใช่ หรือไม่
คาตอบ บริ ษัท ได้ ข อลดค่าสอบบัญชี เป็ นพิเ ศษจากสานัก งานสอบบัญชี แล้ ว แต่เ นื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีใหม่ซงึ่ บริ ษัทเริ่ มนามาปฎิบตั ิในปี 2563 จึงทาให้ ผ้ สู อบบัญชีคงอัตราค่าสอบบัญชีในอัตราเดิม
2. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณพรชัย ธรณธรรม
2.1 ข้ อมูลที่ปรากฎในรายงานประจาปี ดังต่ อไปนีห้ มายความว่ าอย่ างไร
หน้ า 192 รายการเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุท่ ี 17)
คาตอบ หมายถึง เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะครบกาหนดชาระคืนาายใน 1 ปี
หน้ า 192 รายการเจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุท่ ี 7)
คาตอบ หมายถึง รายการและยอดคงค้ าง รวมถึงาาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัท หรื อถูก
บริ ษัทควบคุม ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยูา่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท
หน้ า 194 รายการกาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ค าตอบ หมายถึ ง ก าไรหรื อ ขาดทุน ของกิ จ การ ก่ อ นหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น และก่ อ นบวกหรื อ หัก รายได้
(ค่าใช้ จ่าย) าาษี เงินได้ แล้ วแต่กรณี
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ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน คือ ดอกเบี ้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร เป็ นต้ น
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) าาษี เงินได้ คือ าาษี ที่มีความเป็ นได้ ที่จะประหยัดได้ (รายได้ ) หรื อ มีความเป็ นได้ ที่
ต้ องจ่าย (ค่าใช้ จ่าย) ในอนาคต

หน้ า 194 รายการส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมของบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 11.2)
คาตอบ หมายถึง ส่วนแบ่งใน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ของผู้ถือหุ้นอื่น ซึง่ ไม่ใช่ AAV
หน้ า 194 รายการกาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (หมายเหตุ 27)
คาตอบ หมายถึง กาไรหรื อขาดทุนในปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) เฉพาะส่วนที่เป็ นของ AAV หารด้ วย
จานวนหุ้นสามัญ
หน้ า 195 รายการกาไรสะสมจัดสรรแล้ วและยังไม่ ได้ จัดสรร
คาตอบ กาไรสะสม - จัดสรรแล้ ว สารองตามกฎหมาย หมายถึง ทุนสารองที่บริ ษัทต้ องจัดสรรไว้ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนผลกาไรซึ่งบริ ษัททามาหาได้ ทกุ ครัง้ ที่ทา
การจ่ายเงินปั นผล จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนทุนของบริ ษัทและไม่สามารถ
นาไปจ่ายเงินปั นผลได้
2.2 ทาไมหุ้นปี 2562 ซึ่งยังไม่ ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงขาดทุนมาก
คาตอบ สาหรับปี 2562 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีรายได้ จานวน 41,551.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 เช่นเดียวกันกับ
ปริ มาณผู้โดยสารในปี 2562 ที่เติบโตร้ อยละ 3 มาอยู่ที่ 22.1 ล้ านคน ในขณะที่ค่าโดยสารเฉลี่ยคงที่ สาเหตุมาจาก
ผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ที่ชะลอความต้ องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
รวมถึงจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินในาูมิาาค อย่างไรก็ตามต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ทังสิ
้ ้น 41,658.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยหลักมาจากค่าใช้ จ่ายพนักงาน ตาม
จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ ้น ผนวกกับการบันทึกรายการพิเศษจากหนี ้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่
เปลี่ยนแปลงตามกฏหมายแรงงาน นอกจากนี ้ค่าบริ การในสนามบินและลานจอดเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับการขยาย
จานวนเที่ยวบิน
3. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณสินโชค พิริโยทัยสกุล
3.1 จากข่ าว AirAsia ของบริษัทแม่ ท่ มี าเลเซียมีปัญหาสภาพคล่ องมีผลกระทบเกี่ยวกับ AAV หรือไม่
คาตอบ ไม่มีผลกระทบ
3.2 จากรายการ Perspective คุณธรรศพลฐ์ ให้ สัมภาษณ์ เรื่ องปี นี บ้ ริ ษัทซือ้ ล็อคราคานา้ มันสูงไว้ ในขณะที่
นา้ มันราคาถูกเราก็ได้ ล็อคราคาไว้ เช่ นกัน สอบถามว่ าเราได้ ล็อคราคานา้ มันต่าไว้ เพียงพอถึงไตรมาสไหน
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน ้ามันอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื่อชะลอ
ผลกระทบของความผันผวน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย อยูร่ ะหว่างเจรจาปรับสัดส่วนการชาระการประกันความเสี่ยงน ้ามัน
ล่วงหน้ าเพื่อลดผลกระทบการดาเนินงานของบริ ษัท โดยในปี นี ้สาหรับปี 2563 ได้ ประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันดิบเบรนท์
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 61.4 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อบาร์ เรล
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3.3 เงิน soft loan ที่มีสิทธิจะได้ เป็ นเงินจากทางรั ฐบาลหรื อจากธนาคาร ถ้ าเป็ นเงินของธนาคารเป็ นไปได้
หรือไม่ ท่ รี ัฐบาลจะอนุมัติแต่ ธนาคารไม่ ยอมปล่ อยกู้หรือปล่ อยกู้แต่ ละรายไม่ ได้ ตรงตามที่ขอ
คาตอบ อยูร่ ะหว่างการเจรจาและรอนโยบายจากรัฐบาลในรายละเอียด
3.4 จากแผนการลดรายจ่ ายในปั จจุบัน หากยังไม่ เปิ ดน่ านฟ้ าถึงปลายปี มีสิทธิล้ ุนให้ ไม่ ต้องขาดทุนในส่ วน
ของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้ หรือไม่
คาตอบ บริ ษัทไม่สามารถให้ ทิศทางและประมาณการผลการดาเนินงานในระยะสันที
้ ่ต่ากว่า 6 เดือน
4. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณณัฐวุฒิ แวดวงธรรม
4.1 อยากให้ เล่ าภาพการแข่ งขันของสายการบิน Low Cost หลังจากนีว้ ่ ายังมีการ dump ราคาหรือไม่ อย่ างไร
คาตอบ เนื่อ งจากสาาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุบัน แต่ละบริ ษัท ได้ รับ ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ดังนันการด
้
าเนินธุรกิจในอนาคตของแต่ละบริ ษัทในอุตสาหกรรมการบินคาดว่าน่าจะมีความเป็ นเหตุ
เป็ นผลมากขึ ้น
4.2 โปรโมชั่นของทางแอร์ เอเชียเป็ นการ dump ราคาหรือไม่
คาตอบ เป็ นการกระตุ้นความต้ องการการเดินทางในประเทศ
4.3 ราคาตั๋วเฉลี่ย ณ ปั จจุบัน อยู่ท่ ปี ระมาณเท่ าไหร่ และพ้ นจุด break even หรือไม่
คาตอบ เป็ นราคาที่สามารถแข่งขันได้ และมีเหตุผล ซึง่ ทาให้ เห็นว่าจะสามารถทาการบินได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
5. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณยิ่งลักษณ์ นิธิภญ
ิ โญเลิศ
5.1 ขออัพเดทสถานะการขอความช่ วยเหลือเรื่องเงินกู้จากรัฐบาลตามที่ขอไป
คาตอบ ขณะนี ้กาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาจากทางรัฐบาล
5.2 มีเลิกจ้ างพนักงานหรือไม่
คาตอบ ปั จจุบนั ยังไม่มีการเลิกจ้ างพนักงาน
6. คาถามจากผู้ถอื หุ้น บริษัท สไมล์ พอล.คอม จากัด
ทาไมคณะกรรมการถึงไม่ มีการลดเงินค่ าเบีย้ ประชุมและเงินรายเดือนเหมือนพนักงาน
คาตอบ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสมัครใจรับเงินค่าตอบแทนลดลงจากที่ขออนุมตั ิไว้ เป็ นจานวนร้ อยละ 15
7. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณภัทชาณาภร รัตนไชยดารง
7.1 Processing fee ถ้ าซือ้ ตั๋วหลายใบพร้ อมกัน Processing fee เป็ น 1 ครั ง้ รวมกันได้ หรื อไม่ และปั จจุบัน
Processing fee เป็ นต่ อตั๋วหรือต่ อใบ
คาตอบ Processing fee มีให้ ผ้ โู ดยสารเลือกจ่ายหลายรูปแบบดังนี ้
 ชาระผ่านช่องทางหักบัญชีธนาคารทางอิเลคโทรนิก เก็บค่าบริ การ 70 บาทต่อ 1 ใบจอง
 ชาระผ่านช่องทาง counter service และ digital payment เช่น ATM เก็ บค่าบริ การ 70 บาทต่อ
ผู้โดยสาร 1 คน
 ชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เก็บค่าบริ การ 120 บาทต่อ 1 เที่ยวบินต่อคน
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7.2 Processing fee เป็ นรายได้ ของ AAV หรือไม่
คาตอบ เป็ นรายได้ ในส่วนของบริ การเสริ ม (Ancillary Services) ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
7.3 ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ teleport ที่ร่วมกับ triple i ยังคงร่ วมอยู่หรือไม่
คาตอบ ยังคงดาเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติ
7.4 เข้ าจีน 1 สายการบิน 1 ประเทศ แสดงว่ าแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ที่เหมาเครื่ องบินเข้ าจีนใช้ สิทธิของแอร์ เอเชีย
หรือไม่
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย และ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เป็ นคนละสายการบินและดาเนินงานแยกกัน โดย บจ.
ไทยแอร์ เอเชีย มีการดาเนินการบินในเส้ นทาง DMK-NKG าายใต้ นโยบาย 5-1
8. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณพลเทพ วงษ์ นาค ผู้รับมอบฉันทะจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
8.1 บริษัทมีแผนในการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนอย่ างไร ต้ องปรับโครงสร้ างทางการเงินหรือเพิ่มทุนหรือไม่ ในภาวะที่
 หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยที่ครบกาหนดาายใน 1 ปี เท่ากับ 1.2 พันล้ านบาท
 ค่าเช่าเครื่ องบินปี ละ 5.4 พันล้ านบาท ในขณะที่เงินสดในมือ ณ มี.ค. 63 เท่ากับ 6.4 พันล้ านบาท
 หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยรวมเท่ากับ 35.4 พันล้ านบาท
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีการเจรจากับผู้ให้ เช่าเครื่ องบินทุกรายในการผ่อนผันการจ่ายค่าเช่าในช่วงเวลาหนึ่ง
รวมถึงมีการเจรจากับสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศทุกรายในการขอผ่อนผันการชาระเงินต้ น และ/หรื อ
ดอกเบี ้ยในช่วงระยะเวลาหนึง่ รวมถึงมีการเจรจาวงเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสาาพคล่องกับสถาบันการเงินบางแห่ง ซึ่ง
บริ ษัทคาดว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้
8.2 การเจรจายืดหนีแ้ ละแก้ ไข covenant มีความคืบหน้ าอย่ างไร
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ได้ รับความช่วยเหลือในการผ่อนผันการจ่ายค่าเช่ากับผู้ให้ เช่าเครื่ องบิน และการขอผ่อนผัน
การชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับสถาบันการเงินเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจาก บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
มีความสัมพันธ์อนั ดีมายาวนาน
8.3 Cash burn เดือนละ 700 ล้ านบาท ซึ่งประเมินโดย TRIS เมื่อ เม.ย. 63 ตัวเลขที่แท้ จริงอยู่เดือนละเท่ าไหร่
คาตอบ ตัวเลขดังกล่าวเป็ นความเห็นของ TRIS บนสมมติฐานที่ไม่มีการดาเนินการบินใดๆ แต่เมื่อบริ ษัทสามารถ
เปิ ดดาเนินการบินาายในประเทศตังแต่
้ เดือนพฤษาาคม 2563 เป็ นต้ นมาทาให้ ตวั เลขดังกล่าวทยอยลดลง
8.4 แผนการลดค่ าใช้ จ่ายประกอบด้ วยส่ วนใดบ้ าง เป็ นจานวนเท่ าไหร่
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีการลดค่าใช้ จ่ายในทุกๆ รายการที่เป็ นไปได้ โดยตังเป้
้ าหมายว่าจะลดค่าใช้ จ่าย
โดยรวมลงร้ อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี ก่อน รวมถึงการเจรจาขอปรับเทอมการจ่ายเงิน และต่อรองราคากั บคู่ค้าที่มี
ความสัมพันธ์อนั ดีมายาวนาน
8.5 ปกติอัตราการใช้ เครื่องบินอยู่ท่ ี 12 ชั่วโมง/วัน/ลา ปั จจุบันอยู่ท่ เี ท่ าใด และ Load Factor ปั จจุบันอยู่ท่ เี ท่ าใด
คาตอบ ปั จจุบนั อัตราการใช้ เครื่ องบินต่อลาอยู่ที่ประมาณ 8-9 ชัว่ โมง ต่ากว่าเดิมที่ 12 ชั่วโมงกว่าๆ เนื่องจาก
เที่ยวบินต่างประเทศที่มีชั่วโมงบินยาว ยังไม่สามารถทาการบินได้ รวมถึง red-eye flight ที่มีเฉพาะในเส้ นทาง
ต่างประเทศ
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9. คาถามและความคิดเห็นจากผู้ถอื หุ้นคุณวุฒศิ ักดิ์ สาแล
9.1 ทาง AAV ได้ วัดความพึงพอใจระบบ AVA หรื อไม่ อย่ างไร ด้ วยเสียงตอบรั บของผู้โดยสารระบบ AVA คุย
ไม่ ร้ ูเรื่อง เหตุใดจึงยกเลิก call center โดยไม่ สารวจความเห็นของผู้โดยสาร
คาตอบ สายการบินแอร์ เอเชียได้ นา AVA มาใช้ ด้วยเหตุผลหลักที่จะสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
และลูกค้ ายังสามารถดาเนินการต่า งๆ ผ่าน AVA ได้ โดยตรงเช่น จองตัว๋ เปลี่ยนเที่ยวบิน เป็ นต้ น โดย AVA เป็ น
ระบบ AI ที่จะมีการเรี ยนรู้ และเพื่อพัฒนาให้ AVA สามารถให้ บริ การได้ ดีโดยเร็ วยิ่งขึ ้น สายการบินมีทีมงานที่คอย
พัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ กับ AVA ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน เช่น มาตรการ
ช่วยเหลือต่างๆ ในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา (เปลี่ยนเที่ยวบิน เก็บวงเงินเครดิต) นอกจากนี ้ หลังจากการใช้ งาน
AVA เสร็ จสิ ้น จะมีการทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจในการใช้ บริ การ AVA เพื่อให้ สายการบินเข้ าใจ
ผู้บริ โาคเกี่ยวกับ AVA ได้ ดียิ่งขึ ้นและพัฒนาต่อได้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โาค
9.2 เหตุใดฝ่ ายเลขาไม่ ให้ รายงานประจาปี แก่ ผ้ ถู อื หุ้น ผู้ถอื หุ้นบางท่ านไม่ สะดวกในการดาวน์ โหลดอ่ าน
คาตอบ บริ ษัทมีนโยบายลดการใช้ กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมรวมทังเพื
้ ่อลดค่ าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์และการ
จัดส่ง บริ ษัทจึงมิได้ นาส่งรายงานประจาปี ฉบับรู ปเล่มแก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมรายงานประจาปี ฉบับรู ปเล่มไว้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดผ่าน
ช่องทาง QR Code หรื อ Website โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อแจ้ งความประสงค์ขอรับได้ กบั ทางบริ ษัท
9.3 ในนามผู้ ถือ หุ้ นขอเป็ นกาลั งใจให้ แ อร์ เอเชี ยฝ่ าฟั นวิ ก ฤตในครั ้งนี ใ้ ห้ ไ ด้ ท้ า ยที่ สุ ดขอเป็ นกาลั งใจให้
ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ พนักงานของแอร์ เอเชียทุกท่ าน
คาตอบ บริ ษัทขอขอบคุณสาหรั บ กาลังใจที่ ผ้ ูถือหุ้นมีใ ห้ กับบริ ษัท โดยบริ ษัท จะพัฒนาการให้ บริ ก ารเพื่อให้ มี
คุณาาพและมีประสิทธิาาพดียิ่งขึ ้น
10. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ
10.1 แนวทางการพัฒนาธุรกิจของสายการบินจะดาเนินงานยังไงในวิกฤตการณ์ และสภาพธุรกิจในปั จจุบันนี ้
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย ติ ดตามสถานการณ์ และเตรี ย มรั บมื อกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะ
ดาเนินการปรับเที่ยวบินต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ทังนี
้ ้ ในช่วงครึ่งปี หลัง
บริ ษัทมีแนวโน้ มจะเพิ่มเส้ นทางการบินในประเทศให้ มีมากยิ่งขึน้ สอดคล้ องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
าาครัฐและปริ มาณความต้ องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงเปิ ดเส้ นทางบินข้ ามาูมิาาค อาทิ เชียงใหม่สหู่ วั หิน
และอุดรธานี สูห่ วั หิน อีกทังสร้
้ างโอกาสขยายฐานลูกค้ าในฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ที่ทา่ อากาศยานสุวรรณาูมิ รวมถึง
เชื่อมต่อกับสายการบินอื่นเพื่อส่งต่อผู้โดยสารทังเส้
้ นทางในประเทศและระหว่างประเทศในาูมิาาคเอเชีย
10.2 แนวทางการลงทุนเพิ่มของสายการบินที่จะรองรับผู้โดยสารในอนาคต
คาตอบ จากสถานการณ์ปัจจุบนั บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ยังคงชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีความพร้ อมที่จะ
ลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับความต้ องการการเดินทางที่มากขึ ้นเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็ นปกติ
11. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณเศวตฉัตร เผือกเทศ
11.1 อัตราส่ วนกาไรในแต่ ละบริการมีอัตราส่ วนเท่ าไหร่ บ้าง ณ ปั จจุบัน
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คาตอบ ตังแต่
้ เดือนพฤษาาคม 2563 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เริ่ มเปิ ดดาเนินการบินาายในประเทศ ซึ่งผลตอบรับเป็ นที่
พอใจ และสามารถทาอัตรากาไรที่เกิ นกว่าต้ นทุนผันแปรได้ จึงทาให้ บริ ษัทสามารถทยอยเพิ่มความถี่ เที่ยวบิน
าายในประเทศได้ อย่างต่อเนื่อง
11.2 อาคารที่อยู่ใกล้ กับฐานทัพอากาศเป็ นของ AAV หรือไม่ ถ้ าใช่ มีแผนจะทาอาคารนัน้ เป็ นอะไร
คาตอบ จากคาถามของผู้ถือหุ้นทางบริ ษัทมีความเข้ าใจว่าเป็ นอาคารที่ บจ.ไทยแอร์ เอเชีย เช่าพื ้นที่กับ บมจ.
ท่าอากาศยานไทย ซึ่งใช้ สาหรับการปฏิบัติงานของฝ่ ายสินค้ าและบริ การบนเครื่ อง รวมทังเป็
้ นสถานที่ฝึกอบรม
บุคลากราายในองค์กร
12. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณอนิรุทธิ์ แก้ วฟ้ า
Softloan ได้ รับความช่ วยเหลือหรือยัง
คาตอบ ปั จจุบนั กาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาจากทางรัฐบาล
13. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณนรินทร์ ชุมภู
ค่ าตั๋วโดยสารสาหรับที่น่ ังในยุค New normal ในอนาคตคจะมีการปรั บราคาขึน้ จากเดิมหรื อไม่ ถ้ ามีจะปรั บขึน้
มากน้ อยเท่ าไหร่
คาตอบ ราคาค่าโดยสารมีแนวโน้ มปรับขึ ้นจากจานวนปริ มาณที่นงั่ ที่ลดลงในประเทศซึ่งเป็ นไปตามอุปสงค์และ
อุปทาน
14. คาถามจากผู้ถอื หุ้นคุณสมบัติ ชื่นบรรลือสุข
14.1 ถ้ าสถานการณ์ COVID-19 แย่ บริษัทมีมาตรการอย่ างไร แล้ วถ้ าดีมีมาตรการอย่ างไร
คาตอบ ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลาบาก บจ. ไทยแอร์ เอเชีย พยายามรักษาสถาพคล่องโดยการลดค่าใช้ จ่ายและ
ระงับการลงทุนที่ยงั ไม่จาเป็ นไว้ ก่อน ในทางกลับกันหากสถานการณ์กลับมาเป็ นปกติ ทาง บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ก็จะ
เพิ่มเส้ นทางการบินและความถี่ของเที่ยวบินให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในตลาด
14.2 บริษัทมีโอกาส ควบรวมกิจการ/เพิ่มทุน/เป็ นพันธมิตรกับภูมิภาคอื่นๆ เช่ น ยุโรป อเมริกาใต้ หรือไม่
คาตอบ บริ ษัทไม่สามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวที่เป็ นการคาดการณ์ของเหตุการณ์ในอนาคตได้
15. คาถามและความคิดเห็นจากผู้ถอื หุ้น Mr. BASANT KUMAR DUGAR
15.1 บริษัทพัฒนาอัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio) จาก 0.53 เท่ า เป็ น 1.33 เท่ า ได้ อย่ างไร
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เจรจาเพื่อขอผ่อนผันการชาระหนี ้ที่ถึงชาระาายในหนึ่งปี ออกไป ซึ่งจะทาให้ อตั ราส่วน
ดังกล่าวดีขึ ้น
15.2 ขอให้ บริษัทนาส่ งรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นทุกรายผ่ านศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่ งใส รวมทัง้ เพื่อให้ มูลค่ าทางการตลาดของ
บริษัทสูงขึน้
คาตอบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้ ผ่านทาง QR CODE ที่ปรากฎอยู่บนหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่ได้ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์
ผ่านบริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) รวมทังสามารถดาวน์
้
โหลดได้ จาก website ของบริ ษัท หรื อ
สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมฉบับรูปเล่มได้ ที่บริ ษัท
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15.3 ขอแสดงความยินดีกับ AAV ที่ได้ เข้ าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็ นครัง้ แรก
15.4 บริษัทสามารถมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET CLMV หรือไม่
คาตอบ บริ ษัทยังมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามแนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET CLMV
15.5 AAV ได้ รับคะแนนการกากับดูแลกิจการที่ดีจากการประเมินของ IOD ในระดับดีเลิศ (ยอดเยี่ยม)
15.6 บริษัทมีอัตราส่ วนวงจรเงินสดอยู่ในระดับต่า (ยอดเยี่ยม)
15.7 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานเป็ นบวก (ดีมาก)
15.8 ขอให้ บริ ษัทส่ งผู้บริ หาร ได้ แก่ คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และคุณสันติสุข คล่ องใช้ ยา เข้ าร่ วมอบรมใน
หลักสูตร Business Competitiveness Course ที่สถาบัน IMD Lausanne ประเทศสวิซเซอร์ แลนด์
ค าตอบ บริ ษั ท มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการและผู้บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มอบรมและสัม มนาเพื่ อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถอย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอขอบคุณสาหรับคาแนะนาโดยจะนาคาแนะนาของท่านผู้ถื อหุ้นเพื่อ
พิจารณาต่อไป
15.9 ขอให้ บริษัทเสนอ longevity Package (vitalLife) ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ แก่ กรรมการทุกท่ าน
คาตอบ บริ ษัทขอขอบคุณสาหรับคาแนะนาโดยจะนาคาแนะนาของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
15.10 ขอให้ บริษัทเสนอ vitalLife Bonus ในอัตราร้ อยละ 1 ของอัตราการเติบโตกาไรสุทธิแก่ กรรมการทุกท่ าน
คาตอบ บริ ษัทขอขอบคุณสาหรับคาแนะนาโดยจะนาคาแนะนาของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
15.11 AAV มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) สูงขึน้ จาก 0.16 เท่ า เป็ น 2.35 เท่ า (ดี)
15.12 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่สงู ขึน้ (ดี)
15.13 บริษัทมีอัตราส่ วนวงจรเงินสดลดลงจาก 3.7 เท่ า ในปี 2561 เป็ น 2.14 ในปี 2562 (ดี)
15.14 บริษัทมียอดขายสูงขึน้ จาก 38,904 ล้ านบาท ในปี 2561 เป็ น 40,180 ล้ านบาท ในปี 2562 (ดี)
15.15 ขอให้ บริษัทจัด Roadshow เพื่อนาเสนอจุดแข็ง (Strengths) ของบริษัท
คาตอบ บริ ษัทมีการนาเสนอผลการดาเนินงานให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย เป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอในรู ปแบบของการ
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน การพบนักลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามกิจกรรมในเว็ปไซต์ ของบริ ษัทในส่วน
ของกิจกรรมของนักลงทุนสัมพันธ์
16. คาถามจากผู้ถอื หุ้นนายไกรวัลย์ คทวณิช
16.1 กรณี case ก่ อนที่จะมีระบบเอวา หากการติดต่ อสุดท้ ายที่ได้ รับจากสายการบินแอร์ เอเชียได้ ระบุว่าขอ
เวลาเพิ่มเนื่ องจากรอหน่ วยงานภายในที่เกี่ยวข้ องแจ้ งกลับ ดังนั น้ จะมีช่องทางในการติดตามเรื่ องค้ าง
หลายปี (โดยไม่ รับเรื่ องใหม่ ) อย่ างไร โดยที่ไม่ ต้องสร้ างภาระให้ ลูกค้ ารื อ้ เริ่ มใหม่ กับเอวา (ยกเว้ นเรื่ องใดๆ
ที่เกิดขึน้ หลังจากการมีเอวาเท่ านัน้ )
คาตอบ ระบบการจัดการปั ญหาจะเป็ นรู ปแบบเดียวกันคือ ผู้โดยสารส่งเรื่ อง (Case) และระบบจะสร้ างหมายเลข
อ้ างอิงของ Case ขึ ้นมาไว้ ให้ ผ้ โู ดยสารใช้ ในการติดตาม และจะมีสถานะของ Case เพื่อบอกให้ ผ้ โู ดยสารได้ รับทราบ
กรณีที่ Case ได้ รับการจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว จะขึ ้น สถานะว่า Closed ซึ่งหากผู้โดยสารมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อใหม่โดยเปลี่ยนจากการใช้ อีเมลมาเป็ นการสอบถามผ่านหน้ าระบบรับเรื่ องของ AVA ทังนี
้ ้ สายการบินได้ นา
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AVA เข้ ามาเพื่อจัดการหมวดหมู่ เพื่อให้ สายการบินสามารถเห็นทุกข้ อร้ องเรี ยนที่ผ้ โู ดยสารได้ ทาการติดต่อเข้ ามาไม่
ว่าจะผ่านช่องทางใดซึง่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้โดยสาร รวมถึงเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ไม่ว่าผู้โดยสารจะติดต่อ
ผ่านช่องทางใด ข้ อมูลทุกอย่างที่ได้ ติดต่อหาสายการบินจะปรากฎขึ ้นทังหมด
้
ทาให้ ร้ ู ว่าสถานะการติดต่อทุกครัง้ อยู่
ในขันตอนไหน
้
และได้ ดาเนินการอะไรไปแล้ ว
16.2 เกี่ยวกับการประชุมหนังสือเชิญประชุมมี 2 แบบ ฉบับย่ อ และฉบับเต็ม ปรากฏว่ า AAV ไม่ ได้ ระบุมาตรการ
COVID และข้ อมูลเกี่ยวกับการจากัดที่น่ ัง การไม่ มีไมค์ และการต้ องชาระค่ าจอดรถลงในฉบับที่ผ้ ูถือหุ้น
ได้ รับจาก TSD ทางไปรษณีย์ AAV จะรับผิดชอบอย่ างไร
คาตอบ บริ ษัทได้ นาส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบย่อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียดใน
ส่วนของวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการแบบย่อซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนการลดใช้ กระดาษและลดค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึง
มาตรการต่างๆ ที่กาหนดขึ ้นเป็ นพิเศษสาหรับการจัดประชุมครัง้ นี ้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านทาง
QR CODE หรื อ website ของบริ ษัท หรื อสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มได้ ที่บริ ษัท
ตามข้ อความที่ปรากฎอยู่ท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษัทขออาัยในความไม่สะดวกที่
เกิดขึ ้นและขอขอบคุณสาหรับคาแนะนาที่ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ แจ้ งมายังบริ ษัทและจะพิจารณาดาเนินการเพื่อนาไปพัฒนา
คุณาาพการจัดประชุมครัง้ ต่อไปให้ ดียิ่งขึ ้น
16.3 เกี่ยวกับการดาเนินงาน ในส่ วนที่สายการบินมีมาตรการรองรั บความเสียหายที่เกิดขึน้ จากสถานการณ์
โรคระบาดนีซ้ ่ งึ ทุกคนรับสภาพแล้ ว แต่ สาหรับการเปลี่ยนแปลงกาหนดการหรือเงื่อนไขหลังจากการเลื่อน
ที่เป็ นการเยียวยาแล้ วก็ไม่ ยุติธรรม เสมือนว่ าที่ได้ เยียวยานัน้ ยกเลิกโดยเฉพาะว่ ากรณีท่ ี ผู้โดยสารรั บการ
เยียวยาตามวิธีท่ สี ายการบินกาหนดขึน้ เองแล้ วมิใช่ ส่ งิ ที่ผ้ โู ดยสารคิดขึน้ มาแต่ เมื่อสายการบินเปลี่ยนแปลง
ไปมากกว่ า 3 ครัง้ จะรับผิดชอบความสับสนวุ่นวายนีอ้ ย่ างไร ไม่ ใช่ ทักท้ วงมาตรการแต่ เป็ นเรื่ องของการ
เปลี่ยนไปมาในภายหลังบ่ อยเกินงาม
คาตอบ ปั จจุบนั การดาเนินธุรกิจยังไม่อยูใ่ นช่วงปกติ ทางสายการบินต้ องมีการปรับเปลี่ยนการบินให้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการและใช้ ประสิทธิาาพของเครื่ องบินและลูกเรื อออกมาใช้ ให้ สงู ที่สดุ รวมถึงตารางบิน (slot) ในช่วงหน้ า
ร้ อนของปี 2563 ต้ องมีการขอใหม่ ในบางครัง้ ได้ รับการอนุมัติ บางครัง้ ไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากความหนาแน่นใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เพราะทุกสายการบินนาเครื่ องมาใช้ บินในประเทศช่วง Day-time ทังหมด
้
รวมถึงเวลาการเปิ ด
ปิ ดสนามบินย่อยหลายๆ แห่งยังมีเวลาการดาเนินงานที่สนกว่
ั ้ าปกติในแต่ละวัน และประกาศมาเป็ นเดือนต่อเดือน
ทาให้ การขอตารางบินยาวๆ ยังไม่สามารถทาได้ โดยง่าย จึงทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ แต่จะดีขึน้ เรื่ อยๆ
เพราะนโยบายาาครัฐเริ่ มนิ่งมากขึ ้น ทังนโยบายระดั
้
บประเทศและจังหวัด
16.4 ตามที่คุณสันติสุข คล่ องใช้ ยา ชีแ้ จงเรื่องตั๋วบินบุฟเฟต์ หากเป็ นกรณีท่ ที าถูกต้ องตามเงื่อนไขครบถ้ วนแต่
ขัดข้ องทางเทคนิคดังเช่ นที่คุณสันติสุขแจ้ ง สายการบินมีกระบวนการรับผิดชอบเยียวยาหรือไม่
คาตอบ สายการบินพร้ อมรับผิดชอบ หากปั ญหาดังกล่าวเกิดขึ ้นจากความผิดพลาดทางเทคนิค และทาให้ ผ้ โู ดยสาร
ได้ รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาผู้โดยสารที่สง่ เรื่ องเข้ ามาตามช่องทางที่สายการบิ นจัดเตรี ยมไว้ สายการบินได้ ทาการ
หาสาเหตุและแก้ ไขเป็ นรายกรณีไป
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16.5 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินที่มีการย้ ายผู้โดยสารให้ ดังเช่ นที่คุณสันติสุขแจ้ ง แต่ หากเปลี่ยนแปลง
ซา้ ซ้ อนกลับไปกลับมา สายการบินได้ คานึงถึงหรือไม่ ว่าผู้โดยสารอาจไม่ สามารถสารองกาหนดการส่ วนตัว
ของตนเพื่อเดินทางได้ อีกต่ อไป
คาตอบ สายการบินคานึงถึงกาหนดการเดินทางของผู้โดยสารเสมอ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
สายการบินต้ องมีการเปลีย่ นแปลงตารางการบินเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่างๆ ทังนี
้ ้ หลังจากเดือนกันยายนเป็ น
ต้ นไป สายการบินคาดว่าจะสามารถทาการบินได้ ตามที่เปิ ดขายในระบบเพื่อให้ ผ้ โู ดยสารได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ
16.6 วาระที่ 9 การทา e-meeting นี ้ ผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ไม่ มีคาถามสามารถมองเห็นผู้ท่ ถี ามและกรรมการที่ตอบ
เพื่อนาไปพิจารณาลงมติในขณะนัน้ ผ่ านจอภาพของตนได้ หรือไม่
คาตอบ จากการสอบถามรายละเอียดระบบที่ใช้ สาหรับการจัดประชุมแบบ e-meeting ณ ปั จจุบัน ผู้เข้ าร่ วม
ประชุมจะไม่สามารถมองเห็นผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านอื่น ที่ถามคาถาม แต่จะสามารถดูคาถามผ่า นระบบได้ แต่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านจะสามารมองเห็นกรรมการที่ตอบคาถามเนื่องจากเป็ นการถ่ายทอดสดจากห้ องประชุม
ทัง้ นี ้ การจัดประชุมแบบ e-meeting ระบบจะสามารถยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เ ข้ าร่ วมประชุมเพื่ อ
พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
16.7 วาระที่ 8 เหตุใด AAV จึงไม่ แสดงตารางเปรียบเทียบกับปี ก่ อนๆ ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ ง่ายต่ อการ
พิจารณา
คาตอบ บริ ษัทไม่ได้ จัดทาเป็ นตารางเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนๆ เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็ นอัตราเดิม
ตังแต่
้ ปี 2559
คาถามจากผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ ได้ แจ้ งชื่อ-สกุล หรือแจ้ งไม่ ชดั เจน
17. ความเห็นแง่ ลบทางออนไลน์ ค่ อนข้ างมาก ส่ งผลต่ อภาพลักษณ์ บริษัท มีแนวทางแก้ ไขอย่ างไร
คาตอบ ความเห็นแง่ลบทางออนไลน์สายการบินมีทีมงานที่คอยติดตามเพื่อจะได้ เข้ าใจปั ญหาพร้ อมทังประสานงานเพื
้
่อ
การแก้ ปัญหาของลูกค้ า นอกจากนี ้ยังมีการตอบกลับในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการความช่วยเหลือเพื่อลด negative sentiment
ดังกล่าว และปกติสายการบินจะสืบค้ นเพื่อให้ ทราบถึงต้ นเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ งตัวอย่างเช่น
1) การติดต่อสายการบินแอร์ เอเชีย ต้ องทาผ่าน AVA และลูกค้ าดาเนินการต่างๆ ผ่าน AVA ทาได้ ยาก สายการบินจึงได้
จัดทาคูม่ ือและวิธีการคุยกับ AVA แยกเป็ นเรื่ องตามที่ลกู ค้ าส่วนใหญ่ต้องการดาเนินการผ่าน AVA เช่น การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินผ่าน AVA การเก็บวงเงินเป็ น credit โดยเผยแพร่ออกไปในทุกช่องทาง social media ของแอร์ เอเชีย
2) ปั ญหาที่เกิดจากการใช้ งาน unlimited pass แอร์ เอเชียได้ ออกแถลงการณ์ชี ้แจงสาเหตุของปั ญหาและวิธีแก้ ไขที่ทาง
สายการบินเตรี ยมดาเนินการให้ ลกู ค้ า เผยแพร่ทาง social media เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าใจอย่างชัดเจน
18. ฝูงบินลดเหลือ 59 ลา คาดว่ าสิน้ ปี ใช้ บินกี่ลา
คาตอบ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ จานวนเครื่ องบินที่ใช้ ในการปฏิบตั ิการบิน ณ
ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
25 ลา แต่หากสถานการณ์มีแนวโน้ มดีขึ ้น บจ. ไทยแอร์ เอเชีย จะเพิ่มจานวนเครื่ องบินมากขึ ้นเพื่อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ
19. อยากทราบการเพิ่มฐานการบิน (Hub) ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีข้อดีอย่ างไร
คาตอบ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถสร้ างรายได้ เพิ่มมากขึ ้น จากผู้โดยสารที่มีความต้ องการเดินทาง
โดยเครื่ องบิน แต่มีความสะดวกสบายในการใช้ สนามบินสุวรรณาูมิมากกว่าสนามบินดอนเมือง
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20. มีการให้ ข่าวจากสายการบิน Thai Viet Jet เกี่ยวกับไทยแอร์ เอเชียว่ าอาจจะประสบปั ญหาการบริ หารต้ นทุนที่
เพิ่มขึน้
คาตอบ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย สามารถให้ บริ การด้ วยต้ นทุนที่ต่ากว่าสายการบินอื่นในประเทศไทย และในระดับ
ต้ นทุนที่นา่ พอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดรายอื่นทัว่ โลก
21. เบตงไปได้ หรือไม่
คาตอบ เบตงยังไม่สามารถไปได้ เนื่องจากรันเวย์ยาวไม่พอสาหรับเครื่ องบินรุ่น A320
22. เกาะสมุย เรือเฟอรี่ยงั ทาอยู่หรือไม่
คาตอบ สายการบินไทยแอร์ เอเชียยังคงจาหน่ายบัตรโดยสารรถและเรื อรับส่งจากสนามบินไปยัง จุดหมายปลายทางที่
เกาะสมุย
23. ข้ อมูลการจัดการโดย AVA นัน้ เป็ นตัวเลขของทัง้ Group หรือเฉพาะจากลูกค้ าในประเทศไทย
คาตอบ เป็ นการเก็บข้ อมูลเฉพาะลูกค้ าในประเทศไทยเท่านัน้

11

