
 

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
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AAV18/2020 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ห้องประชุม Foxtrot และ Golf  

ส านักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง  

อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผู้ถอืหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเร่ิมการประชุม 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพ
ของผู้ ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากผู้ ถือหุ้นมีอาการไข้ ไอ เจ็บ
คอ จาม มีน า้มกู หายใจเหน่ือยหอบ ขอความร่วมมือออกจากการประชมุ 

 ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิในการประชมุจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้น าสง่ให้ผู้ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว โดยมวีิธีปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้น มีเสยีงหนึง่เสยีง  

2) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือในบตัร
ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียน และขอให้สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนสิน้สดุการพิจารณาในวาระ
นัน้ๆ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงนัน้ มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม สว่นที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ยกเว้นวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ขอให้ลงคะแนนแยกเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรลงคะแนนกลบัคืนทัง้หมด 
ไมว่า่จะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

3) ผู้มอบฉนัทะที่ได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในใบมอบฉนัทะ
ในวาระใดๆ ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทจะนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะ 

4) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดมีข้อซกัถามในที่ประชมุ ขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทรวบรวมไว้ เพื่อให้คณะกรรมการตอบค าถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุนัน้ๆ ส าหรับค าถาม
ที่ไมเ่ก่ียวกบัวาระการประชมุ คณะกรรมการจะตอบค าถามเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้ว โดยขอให้กรุณาแจ้งช่ือ - นามสกุล 
พร้อมแจ้งวา่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อให้บริษัทสามารถระบช่ืุอได้ถกูต้องเมื่อจดัท ารายงานการ
ประชมุ ทัง้นี ้ขอความกรุณาสอบถามอยา่งกระชบัเพื่อให้ระยะเวลาการประชมุเสร็จสิน้ภายใน 2 ชัว่โมง เพื่อความปลอดภยัใน
สขุภาพอนามยัของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และในกรณีที่มีค าถามเป็นจ านวนมากท าให้เกินกวา่ก าหนดระยะเวลา 2 ชัว่โมง ทางบริษัท
จะขอจดัท าเป็นสรุปค าถามพร้อมค าตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทัง้จดัท าไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุม
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แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) ก าหนดให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมี
ผู้ ถือหุ้นงดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง 

- ในวาระการประชมุที่ 8 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 ก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมิได้ก าหนดว่าผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออก
เสยีงด้วยหรือไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงต้องนบัตามจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

- ในวาระการประชมุที่ 9 เร่ืองการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ
หรือข้อบงัคบัของบริษัท ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมีผู้ ถือหุ้นงดออกเสยีงจะต้องนบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง
เป็นฐานคะแนนเสยีงด้วย 

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะน ากรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบริษัท 
1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานในที่

ประชมุ 
2) คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5) คณุไพรัชล์ พรพฒันางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
6) คณุวีรยทุธ โพธารามิก ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
7)  คณุปรีชญา รัศมีธานินทร์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
8) หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
9) นาวาอากาศเอก ธนภทัร งามปลัง่  ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีจ้ านวน 9 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100 

เลขานกุารของบริษัท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผู้สอบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
คณุประทมุพร สมบรูณ์พลูผล จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 



 

3 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 (Record Date) 
ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 40 คน และมีผู้ รับมอบฉนัทะ 121 คน รวมเป็นจ านวนผู้มาประชมุ 161 คน 
เทา่กบั 2,720,133,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0852 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองค์ประชมุ 
โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมว่า
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชมุและยงัมีการรับลงทะเบียน
อยูด้่านนอกห้องประชมุส าหรับ ผู้ที่ทยอยมาประชมุด้วย  

จากนัน้เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว คุณวิเชฐ ตนัติวานิช ประธานท่ีประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของ 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นจ ากัด (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชุมดงัที่ได้แจ้งให้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเร่ืองเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

เร่ืองแรก แอร์เอเชียได้รับรางวลัสายการบินราคาประหยดัที่ดีที่สดุในโลก 11 ปีซ้อน (2552 - 2562) จากสถาบนัสกายแทร็กซ์ 

เร่ืองที่สอง แอร์เอเชียได้รับจดัอนัดบัเป็นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติตรงเวลาสงูสดุ ติด 10 อนัดบัแรกจากทกุสายการบิน
ทัว่โลก และเป็นอนัดบั 3 ในประเภทสายการบินราคาประหยดั จากการประกาศโดย www.oag.com 

เร่ืองที่สาม แอร์เอเชียได้รับรางวลับริษัทท่ีน่าร่วมงานด้วยมากที่สดุในปี 2562 กลุม่อตุสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นไปตามพนัธกิจ
ของบริษัทที่สร้างการจ้างงานในภมูิภาค และเป็นบริษัทชัน้น าที่ท าให้ความฝันของทกุคนเป็นจริง 

เร่ืองที่สี่ บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ AAV ได้รับเลือกเข้าสูร่ายช่ือหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2562 โดยเป็นบริษัทที่ลงทนุในธุรกิจสายการบินเพียงแหง่เดียวที่ได้รับการคดเลอืกเข้า THSI  

มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามส าหรับวาระท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณนุชนาถ ยงัชนะ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

 องค์กรไหนเป็นผู้ให้รางวลัตามที่คณุธรรศพลฐ์กลา่ว 

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 
 รางวลัแรกคือ รางวลัจากสถาบนัสกายแทร็กซ์เป็นบริษัทท าแบบส ารวจสายการบินทัว่โลก โดยจะให้ผู้ โดยสารที่ใช้
บริการเป็นผู้ โหวตผา่นเว็บไซต์ รางวลัที่แอร์เอเชียได้มามีผู้ โหวตประมาณ 20 กว่าล้านคนที่บินทัว่โลก รางวลัที่ 2 oag คือผ่าน
เว็บไซต์เช่นกนั เป็นการเข้าไปให้ข้อมลูทกุครัง้ที่เคร่ืองบินออกตรงเวลาหรือออกไมต่รงเวลา โดย oag เป็นบริษัทท่ีอยูใ่นเว็บไซต์
ตา่งประเทศ รางวลัที่ 3 HR Asia, HR ก็คือฝ่ายบคุคล โดยบริษัทนีอ้ยูท่ี่ฮ่องกง ส าหรับรางวลัที่ 4 THSI คือของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยครับ  

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแจ้งวา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถดัไป 
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วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการจดัท า
รายงานการประชมุซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้ได้จดัสง่ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว 
รายละเอียดได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณพรชัย ธรณธรรม (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นปี 2561 ไมใ่ช่ปี 2562 

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ):  

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการรับรองการประชมุของครัง้ที่แล้ว คือของปี 2562 ครับ 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่น
มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  2,725,799,058 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9895 
ไมเ่ห็นด้วย 284,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0104 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (171 ราย) 2,726,083,758 เสยีง   

 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และ

รายงานประจ าปี 2562 

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูด้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยูบ่นใบลงทะเบียน
ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว วาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
โดยขอให้คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ส าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัให้กบั บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่   
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- ณ สิน้ปี 2562 มีเส้นทางบินทัง้หมด 94 เส้นทางบิน  ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางบินต่างประเทศ 59 เส้นทางบิน 
เส้นทางบินในประเทศ 35 เส้นทางบิน โดย 94 เส้นทางบินนีม้ีการปรับลดตามความเหมาะสม โดยมีเส้นทางบินที่เพิ่ม เช่น  
เชียงใหม่-ดานงั, เชียงราย-เซินเจิน, ดอนเมือง-เก่ินเทอ, ภูเก็ต-พนมเปญ, ดอนเมือง-อาห์เมดาบดั, เชียงใหม่-เซินเจิน,        
ดอนเมือง-สีหนวุิลล์ และ เชียงราย-หางโจว สว่นเที่ยวบินที่ยกเลิก เช่น อู่ตะเภา-หนานหนิง, อู่ตะเภา-มาเก๊า, ภเูก็ต-คนุหมิง, 
เชียงใหม-่ยา่งกุ้ง, ดอนเมือง-โคตาคินาบาล ูเป็นต้น โดยบริษัทพิจารณายกเลิกและลดความถ่ีเที่ยวบินในเส้นทางที่ไม่ท าก าไร
เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ที่ส าคญัคือการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพสงูสดุในทกุมิติ 

- บริษัทได้ปิดฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
เคร่ืองบิน คือน าเคร่ืองบินกลบัจากฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ กลบัมาไว้ที่กรุงเทพ สง่ผลให้สิน้ปี 2562 บริษัทมีฐาน
ปฏิบตัิการการบิน 5 แหง่ จากเดิม 7 แหง่ คือ ดอนเมือง ภเูก็ต, เชียงใหม,่ กระบี ่และอูต่ะเภา 

- ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (ASK) 26,940 ล้านท่ีนัง่ตอ่กิโลเมตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากปีก่อน 
- อตัราขนสง่ผู้ โดยสารร้อยละ 85  
- อตัราการใช้เคร่ืองบินตอ่ล า 12.3 ชัว่โมงตอ่วนั 
- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา ร้อยละ 86 และเป็นสายการบินราคาประหยดัที่ตรงต่อเวลาที่สดุในประเทศไทย 

และเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
- จ านวนขนสง่ผู้ โดยสารตลอดทัง้ปีจ านวน 22.15 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากปี 2561 
- มีเคร่ืองบินรวมทัง้หมด 63 ล า โดยมีจ านวนเคร่ืองบินเพิ่มขึน้ 1 ล า จากปี 2561 โดยแยกเป็น เคร่ืองบินรุ่น A320 

จ านวน 50 ล า และ A320 นีโอ จ านวน 11 ล า โดยเคร่ืองบินรุ่น A320 มีที่นัง่ 180 ที่นัง่ ในขณะที่เคร่ืองบินรุ่น A320 นีโอ มีที่นัง่ 
186 ที่นัง่ นอกจากนีรุ่้นนีโอจะประหยดัน า้มนัมากกว่า ส าหรับเคร่ืองบินรุ่นใหม่ A321 นีโอ ที่เพิ่มมาในปี 2562 จ านวน 2 ล า 
โดยความแตกตา่งระหวา่ง A320 นีโอ และ A321 นีโอ คือมีที่นัง่เพิ่มขึน้ประมาณ 50 ที่นัง่ เป็น 236 ที่นัง่ และมีประสทิธิภาพใน
การประหยดัต้นทนุเชือ้เพลงิท าให้สามารถบริหารจดัการต้นทนุได้ดียิ่งขึน้ถือว่าเป็นฝงูบินส าหรับอนาคตที่เหมาะกบักลยทุธ์ใน
การเติบโตสูค่วามยัง่ยืน 

- สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินดงันี ้รายได้จากการขายและบริการปี 2562 อยู่ที่ 40,181 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3 
รายได้บริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19 ของรายได้รวม ซึ่งเติบโตตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทตัง้เป้าหมายจะ
เพิ่มสดัสว่นรายได้บริการเสริมร้อยละ 1 ทกุปี ส าหรับปีที่ผา่นมารายได้บริการเสริมสว่นใหญ่มาจากคา่ธรรมเนียมการเลอืกที่นัง่ 
และคา่ธรรมเนียมบริการ Fly-Thru ซึง่เติบโตตามเส้นทางบินที่ขยายในกลุม่ของสายการบินแอร์เอเชีย  

- รายได้รวม 41,551 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากปี 2561 เช่นเดียวกบัจ านวนผู้ โดยสารในขณะที่ค่าโดยสาร
เฉลีย่ยงัคงที่จากภาวะการแขง่ขนั 

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 41,658 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 สาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายพนกังาน 
ตามจ านวนของพนกังานที่เพิ่มขึน้และการบนัทึกรายการพิเศษจากหนีส้ินส ารอง ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซึ่งเป็น
เร่ืองของทางด้านการบญัชีที่เปลีย่นแปลงไปตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนีย้งัมีคา่บริการสนามบินและลานจอดที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
เป็นไปตามการขยายเที่ยวบินและฝงูบิน  

- ขาดทนุก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้เทา่กบั 107 ล้านบาท  
- ขาดทนุสทุธิอยูท่ี่ 872 ล้านบาท  
- สว่นแบง่การตลาดในประเทศ ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ร้อยละ 33 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 32 ในปี 2561 และยงัคงรักษา

ต าแหนง่ของผู้น าทางการบินอนัดบั 1 ในประเทศ อนัดบัสอง นกแอร์ ร้อยละ 18 อนัดบั 3 ไทยไลอ้อนแอร์ ร้อยละ 17  
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ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี 2563 ประกอบไปด้วยมาตรการตา่งๆ ดงันี ้

  มาตรการด้านการบิน 
- ปรับเที่ยวบินตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการในการเดินทางของผู้ โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

ที่เร่ิมระบาดในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ ท าให้มีการปรับลดเที่ยวบิน โดยเร่ิมจากเที่ยวบินไปประเทศจีนเป็นหลกั 
จนถึงเดือนมีนาคมสง่ผลกระทบไปยงัเส้นทางบินต่างประเทศ จึงท าให้สายการบินไทยแอร์เอเชียทยอยปิดเส้นทางบินต่างประเทศ
เนื่องจากมีการงดเดินทางและการห้ามการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ เที่ยวบินต่างๆถกูยกเลิกไปตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม ใน
เดือนเมษายน รัฐบาลได้มีพระราชก าหนดฉกุเฉินโดยขอให้ประชาชนงดการเดินทาง เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องปิดเส้นทางบิน
ทัง้หมด ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทัง้นี ้บริษัทกลบัมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศใน
เดือนพฤษภาคม โดยใช้เคร่ืองบินประมาณ 7 ล า เปิดเส้นทางบินประมาณ 10 - 20 เส้นทาง หลงัจากนัน้จึงเพิ่มขึน้ในเดือน
มิถนุายนประมาณ 15 ล า และเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึน้ โดยในเดือนกรกฎาคมใช้เคร่ืองบินประมาณ 20 - 25 ล า เพื่อเปิดเส้นทาง
เพิ่มขึน้ ส าหรับเส้นทางบินต่างประเทศ เนื่องจากหลายๆ ประเทศยงัไม่เปิดพรมแดน ขณะเดียวกนัประเทศไทยยงัมีข้อจ ากัด
เร่ืองของการเดินทางเข้าในประเทศ เพราะฉะนัน้เที่ยวบินระหวา่งประเทศจึงอาจต้องใช้เวลา อยา่งไรก็ตามสายการบินสามารถ
เร่ิมบินไปยงัประเทศจีนได้ โดยมีข้อจ ากดัด้านการบินจากนโยบาย 5-1 คือ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเข้าได้ 1 เส้นทางในจีน 
สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 1 เที่ยวบิน 

- ยึดมัน่ในมาตรฐานเร่ืองความปลอดภยัและสาธารณสขุอย่างเต็มที่ ทัง้พนกังานและผู้ โดยสาร โดยพนกังานที่
ปฏิบตัิงานมีเคร่ืองป้องกนั (PPE) เช่น หน้ากากอนามยั, Face Shield และถงุมือ เป็นต้น ขณะเดียวกนัผู้ โดยสารขอความ
ร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างในเร่ืองของการโดยสารรถบสัเพื่อไปขึน้เคร่ือง การเข้าแถวและการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึน้เคร่ือง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ โดยสารได้รับควา ม
ปลอดภยัอยา่งเต็มที่ในการเดินทางทางอากาศ 

มาตการด้านการควบคมุต้นทนุและสภาพคลอ่ง 
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนกังานสมคัรใจลาโดยไม่รับเงินเดือน ในจ านวนที่แตกต่าง

กนัไปตามระดบัต าแหนง่ ระหวา่งร้อยละ 75 - 10 โดยผู้บริหารระดบัสงูลดเงินเดือนระหวา่งร้อยละ 75 - 30 ลดลงไปตามล าดบั 
โดยพนกังานระดบัปฏิบตัิการลดลงไปตามสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ซึง่เป็นมาตรการท่ีพนกังานให้ความร่วมมือ  

- มีการระงับการเดินทางที่ไม่จ าเป็นของพนกังาน ระงับการจ้างงานใหม่ชั่วคราว โดยบริษัทเลือกใช้ วิธีเปิดรับ
บคุลากรจากภายในแทนการจ้างงานจากภายนอก  

- เจรจาเพื่อขอผ่อนผนัและยืดอายุการช าระหนีก้ับเจ้าหนี ้เพื่อลดต้นทุนของบริษัทและรักษาสภาพคล่องของ
กระแสเงินสด รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อประหยดัต้นทนุ เช่น การเช็คอินอตัโนมตัิ โดยผู้ โดยสารสามารถเช็คอินมา
จากบ้าน และมาปริน้ท์ตัว๋โดยสารและที่ติดกระเป๋าได้ที่สนามบินโดยไมต้่องมีพนกังานบริการ เพื่อหลกีเลีย่งการติดต่อและแพร่
ระบาด 

- บจ. ไทยแอร์เอชีย จะไม่มีการลงทนุในทรัพย์สินที่มีมลูค่าสงู และมีแผนปรับลดฝงูบินเหลือ 59 ล า ณ สิน้สดุปี 
2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการของผู้โดยสาร 

เปา้หมายในปี 2563 
- ปรับลดเปา้หมายจ านวนผู้โดยสารมาอยูท่ี่ 10.8 ล้านคน 



 

7 

- กระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน ดงันี ้1) AirAsia.com ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายเหมือน Online Travel Agent (OTA) นอกจากการจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน เช่น การจองโรงแรม การจองทวัร์ หรือการ
จองเป็นแพคเกจตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม เป็นต้น 2) OURSHOP เป็น Online Shopping ซึ่งก าลงัพฒันา โดยสามารถสัง่ซือ้
สนิค้าได้ผา่นทางเว็บไซต์ 3) SANTAN คือ Food Delivery เนื่องจากไมส่ามารถขายอาหารบนเคร่ืองบินได้ จึงมีการขายอาหาร
และเคร่ืองดื่มผา่นทางเว็บไซต์ และจะมีพนกังานน าไปสง่ให้ถึงที่หมาย 4) Teleport ซึ่งมีการปรับเคร่ืองบินให้ขนสง่ Cargo ได้ 
สามารถที่จะขนพสัดสุินค้าทัง้ใต้ท้องเคร่ืองและได้รับอนญุาตจากส านกังานการบินพลเรือนให้ขนบน cabin ได้ โดยมีหลายๆ 
เที่ยวบินซึง่เป็นเที่ยวบินขนสง่สนิค้า เป็นต้น 

มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามส าหรับวาระท่ี 3 ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณธัญญาภทัร์ พรหมข า (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

เส้นทางตา่งประเทศคาดวา่จะบินได้เมื่อไหร่ และมีแผนการเพิ่มความถ่ีอยา่งไร 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 

ส าหรับเส้นทางต่างประเทศ เนื่องจากการบินระหว่างประเทศหมายถึง เมื่อมีผู้ โดยสารเดินทางออกไป ก็ต้องรับ
ผู้ โดยสารกลบัเข้ามา ซึ่งประเทศไทยยงัมีมาตรการจ ากดัการเข้ามาในประเทศ เพราะฉะนัน้ยงัไม่สามารถออกไปและรับคน
กลบัเข้ามาในประเทศได้ ขณะเดียวกนัประเทศปลายทางก็มีมาตรการการจ ากดัการเข้า-ออกประเทศเช่นเดียวกนั จึงขึน้อยู่กบั
มาตรการของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่จะเปิดเส้นทางบินว่ามีความพอเหมาะพอดีกันหรือไม่ ยกตวัอย่างประเทศจีน 
เพราะประเทศจีนสามารถเปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้ แตย่งัมีข้อจ ากดัที่ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเข้าได้ 1 เส้นทางในจีน
สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 1 เที่ยวบิน แตถ้่ามีโอกาส เมื่อประเทศไทยผอ่นปรนในเร่ืองของการเดินทางระหว่างประเทศ และประเทศ
คู่ค้ามีมาตรการผ่อนปรนที่ตรงกัน และสามารถตกลงกนัได้ ก็จะสามารถเช่ือมการบินได้ ซึ่งก่อนหน้านีเ้ คยมีการคุยกันเร่ือง 
Travel Bubble ซึง่หมายถึงการจบัคูป่ระเทศที่มีความปลอดภยัสงูในเร่ืองของการแพร่ระบาด และหามาตรการร่วมกนัเก่ียวกบั
การตรวจ การคดักรองผู้ โดยสาร และการ Quarantine ซึ่งก่อนหน้านีม้ีหลาย Bubble ด้วยกนั แต่ตอนนีห้ลายๆ Bubble เร่ิมมี
การระบาดรอบที ่2 เพราะฉะนัน้รัฐบาลไทยจึงยงัระมดัระวงัอยู ่แตถ้่ามีการโอกาสและมีการผอ่นปรน สามารถที่จะเปิดเส้นทาง
บินได้ บริษัทก็ยินดีครับ โดยประมาณการณ์ภายในไตรมาสสดุท้ายจะสามารถให้บริการตลาดระหวา่งประเทศได้ครับ 

- คุณกฤตกรณ์ อมฤทธ์ิ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากคณุสมนกึ อมฤทธ์ิ): 

การเจริญเติบโตทางธุรกิจในปีนีแ้ละปีหน้า คาดวา่จะเป็นอยา่งไรบ้าง 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 

ตามที่กลา่วข้างต้น ธุรกิจสายการบินคงยงัไมเ่ติบโต เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารเป็นไปตามจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เข้ามา
ในประเทศ ประเทศไทยเคยมีนกัทอ่งเที่ยว 40 ล้านคน แต่การคาดการณ์ในปีนีจ้ากหลายแห่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ลดเปา้หมายลงเหลอืประมาณ 8 - 10 ล้านคน เพราะฉะนัน้เมื่อไมม่ีตลาดตา่งประเทศ รัฐบาลจึงพยายามสง่เสริมการทอ่งเที่ยว
ในประเทศจากมาตรการตา่งๆ เช่น การชดเชยคา่ใช้จ่าย คา่ที่พกั ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศถึงแม้ว่า
จะเจริญเติบโตขึน้ แตก็่ยงัไม่สามารถชดเชยจากการท่องเที่ยวต่างประเทศได้ เพราะฉะนัน้ปีนีค้งเป็นปีที่ต้องระมดัระวงัแล้วก็
รักษากระแสเงินสดไว้ รักษาสภาพการจ้างงานและบคุลากรของบริษัทไว้เทา่ที่จะท าได้ สว่นปีหน้าถ้าตลาดต่างประเทศฟืน้ตวัได้ 
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หลายๆ ประเทศเร่ิมมีสถานการณ์ที่ดีขึน้และสามารถจบัคูท่ า Travel Bubble ได้ หรือในไตรมาสสดุท้ายสามารถคดิค้นวคัซนีได้
แล้วประสบความส าเร็จปีหน้าก็อาจเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบได้เลย ดงันัน้บริษัทต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะเนื่องจากมี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่ถ้าให้ตอบเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของปีหน้าในตอนนีค้งคอ่นข้างล าบากแตค่ิดว่าน่าจะบริหาร
จดัการได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู ่ด้วยความรู้ความสามารถของพนกังาน และเช่ือวา่บริษัทจะผา่นไปได้ด้วยดี ซึ่งอยู่ที่การเจริญเติบโต
ของตลาดการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย ถ้าตลาดการทอ่งเที่ยวของประเทศกลบัมา สายการบินก็จะเจริญเติบโตตามไปด้วยครับ 

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 

 อยากจะเสริมทางคณุสนัติสขุตรงที่เราคงตอบไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ แต่อยากให้คิดเป็นแนววิเคราะห์ครับว่าปกติสาย
การบินเราถือเป็นธุรกิจที่ดีแต่สถานการณ์ท าให้ทุกอย่างหยุดลง เพราะเมื่อสถานการณ์ดีขึน้บางธุรกิจเท่านัน้ที่จะสามารถ
กลบัมาด าเนินธุรกิจตอ่ได้ทนัที เช่น สายการบิน โรงแรม เป็นต้น เพราะฉะนัน้ต้องดวูา่จะสามารถกลบัมาเดินทางได้อีกเมื่อไหร่ 
หรือถ้ามีวคัซีนก็จะเป็น Trickle Point  โดยสายการบินจะกลบัมาได้ทนัทีหรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัสายการบินใดจะสามารถดงึความ
แข็งแกร่งของตวัเองได้จนถงึเวลานัน้ เพราะฉะนัน้อาจจะมีคนกลา่ววา่ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เร่ิมไมด่แีล้ว ก็ต้องยอมรับวา่
มีความจริงสว่นหนึง่ แตเ่นื่องจากโลกนีย้งัต้องมีการติดตอ่สือ่สาร และต้องมีการบินอยา่งแนน่อน จึงจ าเป็นต้องมีสายการบินที่
เหลอือยูท่ี่จะให้บริการ ซึง่อนันีเ้ป็นหลกัวิเคราะห์นะครับ 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ ประธานขอให้ถือวา่ที่ประชมุได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และ
รายงานประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญั
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
โดยคณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6137 สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

ขอเชิญคณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรัชล์ พรพฒันนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ 
41,551 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากรายได้ในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
จ านวนผู้ โดยสารที่เติบโตขึน้ร้อยละ 3 จากปีก่อนจากการขยายฝงูบิน อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีผลประกอบการ
ขาดทนุสทุธิในปี 2562 อยูท่ี่ 872 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากต้นทนุคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในสว่นของพนกังานตามจ านวนพนกังาน
ที่เพิ่มขึน้จากการขยายฝงูบิน ประกอบกบัมีการบนัทึกรายการพิเศษหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
แรงงานจากเดิมที่ก าหนดไว้ที่ 300 วนั ซึ่งกฎหมายใหม่เปลี่ยนเป็น 400 วนั ท าให้บริษัทต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายในสว่นนีเ้พิ่มขึน้  
ในสว่นของหนีส้นิรวมถึงคา่บริการตา่งๆ ในการปฏิบตัิการของการบินในสนามบินและลานจอดในต่างประเทศที่มีการเพิ่มอตัราขึน้ 
ท าให้มีคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ตามล าดบั บริษัทมีขาดทนุสทุธิตอ่หุ้นอยูท่ี่ 20.01 บาท  
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ส าหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในสว่นของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 39,067 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 
จากปีที่ผา่นมา ผลมาจากสนิทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ มีลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เกิดจากการขายที่เพิ่มขึน้ เมื่อ
มีการขายเพิ่มขึน้ลกูหนีใ้นการขายก็เพิ่มขึน้ และยงัมีสว่นของเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินที่มีการส ารองเพิ่มขึ น้ ซึ่งเพิ่มขึน้
ตามจ านวนของเคร่ืองบินที่ขยายตวัตามฝงูบิน ในสว่นของหนีส้ินรวมอยู่ที่ 32,229  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา 
สาเหตหุลกัมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน มีทัง้สว่นท่ีเป็นของเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเพิ่มขึน้จากความ
ต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ในสว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2562 อยูท่ี่ 6,838 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากสิน้ปีที่แล้ว จาก
ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 ซึง่ท าให้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 

ส าหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ซึง่เป็นบริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ ผลประกอบการแบ่งเป็น 2 สว่น 1) งบเดี่ยวคือผลประกอบการ
เฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 2) งบการเงินรวมซึ่งรวมผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด้วย โดยงบเดี่ยว บมจ. 
เอเชีย เอวิเอชัน่  มีรายได้รวม 27 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และมีก าไรสทุธิ 5 ล้านบาท ก าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.0011 บาท สินทรัพย์รวม  
อยู่ที่ 3,164 ล้านบาท หนีส้ินรวมอยู่ที่ 3 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 3,161 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมมีรายได้รวม  
อยูท่ี่ 41,553 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ขาดทนุสทุธิของปีอยู่ที่ 474 ล้านบาท ซึ่งเป็นสว่นที่เป็นของ   ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่
ร้อยละ 55 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยมีขาดทนุต่อหุ้นสทุธิอยู่ที่ 0.0977 บาท สินทรัพย์รวมบริษัทอยู่ที่ 62,903 ล้านบาท 
หนีส้ินรวมอยู่ที่ 35,214 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 27,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่มี
ขาดทนุในปีที่ผา่นมาครับ 

มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามส าหรับวาระท่ี 4 ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คุณสมบัติ ชื่นบันลือสุข (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

 ภาวะเศรษฐกิจตกต ่ามีผลตอ่อตัราแลกเปลีย่น ตอ่หนีส้นิระยะสัน้ หรือมีอปุสรรคใน 3-6 เดือนอยา่งไร 

- คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน) : 

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในช่วงนีม้ีความผนัผวนและจะมีผลกบับริษัทอย่างไรบ้าง อย่างที่ผู้ ถือหุ้นทราบ 
บริษัทมีหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศอยูจ่ านวนหนึง่ ซึง่จะต้องรับผลโดยตรงจากการท่ีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง US Dollar กบัไทยบาทมีความเปลีย่นแปลงไป ถ้าหากคา่เงินออ่นลง หนีส้นิ US Dollar ที่มีก็จะโตขึน้ในเชิง
เงินบาท แต่ถ้าหากแข็งตวัขึน้ก็จะเป็นในทางตรงกนัข้าม ซึ่งจะท าให้บริษัทมีหนีส้ินลดลง ซึ่งตรงนีเ้ป็นวิธีการปฏิบตัิทางบญัชี
ทัว่ไปวา่อตัราแลกเปลีย่นจะท าให้มีผลก าไรขาดทนุท่ีเกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจดัแสดงอยู่ในก าไรขาดทนุของปี ซึ่งในช่วงนี ้
อตัราแลกเปลีย่น US Dollar คอ่นข้างแกวง่ จากสปัดาห์ที่แล้วอ่อนไปค่อนข้างมาก เกือบจะ 32 แต่สปัดาห์นีก็้กลบัมาอยู่ที่ 31 
กลางๆ ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีความสามารถในการท่ีจะจดัการความผนัผวนตรงนีไ้ด้นะครับ 

- คุณพรชัย ธรณธรรม (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

บริษัทไมค่วรก าหนดเวลาการประชมุ 2 ชัว่โมง ควรจะก าหนด 3 ชัว่โมงเป็นอยา่งน้อย นอกจากนีก้ารก าหนดวาระท่ี 2 
และวาระท่ี 3 ท าให้เกิดความสบัสน และบริษัทไมไ่ด้พดูถึงผลการด าเนินงานปี 2563 เลยใช่หรือไม ่ 
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- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 

บริษัทด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ โดยวาระท่ี 2 เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นของปี 2562 และวาระท่ี 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัสถานการณ์การบริหารธุรกิจของ
บริษัทในปีที่ผา่นมา รวมถึงได้พดูถึงแผนการด าเนินงานในปี 2563  

- คุณประทุมพร สมบูรณ์พูลผล (ที่ปรึกษากฎหมาย):  

วาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อ
รับทราบรายงานของคณะกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ผ่านมา และวาระที่ 4 เป็นวาระพิจารณา
อนมุตัิงบดลุซึง่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดคะ่ นอกจากนีต้ามประกาศกระทรวงสาธารณสขุได้ออกมาเพื่อควบคมุระยะเวลา
การประชมุคะ่  

- คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

ขอเรียนทา่นประธานและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ช่วงนีก้ารประชมุสว่นใหญ่ประธานในที่ประชมุก็จะขอความร่วมมือจาก
ที่ประชมุวา่ขอให้ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพื่อความปลอดภยัของทกุทา่น สว่นการไมใ่ห้ใช้ไมโครโฟน เขียนเป็นค าถามขึน้มา
ก็อยากจะขอให้กระชบัครับ  

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานท่ีประชมุขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  2,735,578,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9918 
ไมเ่ห็นด้วย 222,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0081 
งดออกเสยีง 550,101 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทต้องได้รับ
การอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
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ขอให้คณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้  

ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 116 บริษัทต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายให้ครบถ้วน ซึง่ในปี 2562 บริษัทได้จดัสรรทนุส ารอง
ตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่ก าหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลกั จะค านงึถึงผลการด าเนินงานในปีนัน้ๆ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมถึงเง่ือนไขหรือข้อจ ากดั
ตา่งๆ ในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  สญัญาหุ้นกู้  หรือสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดให้ต้องปฏิบตัิ
ตามแผนธุรกิจในอนาคตและความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลกัเป็น
เงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งประสบผลขาดทนุในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทขอให้ทางที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปีครับ 

ตอ่จากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีอ้ีก ประธานที่ประชมุขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไร
และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรด
ยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  2,736,062,472 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9899 
ไมเ่ห็นด้วย 274,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0100 
งดออกเสยีง 13,801 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ทัง้นี ้ขอเชิญคณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู เป็นผู้ให้ข้อมลูตอ่ที่ประชมุ 
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คณุไพรัชล์ พรพฒันนางกรู ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี
จากส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีเดิม ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านกังานชัน้น าที่ให้บริการเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อให้การตรวจสอบบญัชีในกลุ่มของบริษัทแอร์เอเชียในหลายๆ
ประเทศมีมาตรฐานเดียวกนั ซึง่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้ในสว่นของบริษัทและในสว่นของบริษัทสอบบญัชี 
บริษัทสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้ เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว จึงเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 มีจ านวน 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

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

ซึง่ทางคณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ และคณุเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วท่านละ 1 ครัง้ ในปี 
2562 และ 2561 ตามล าดบั ในการขออนมุตัิขอให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทท าหน้าที่แทนได้ นอกจากนี ข้อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเร่ืองค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1.00 ล้านบาท ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษัท และของ
บริษัทย่อยเป็นจ านวน 4.40 ล้านบาท รวมกนัทัง้สิน้เป็น 5.40 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าค่าสอบบญัชีเท่ากบัปี 2562 ที่ผ่านมา 
นอกจากนีม้ีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดียวเป็นมลูค่า 1.40 ล้านบาท ประกอบด้วยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบญัชี
และมาตรฐานการรายงานการเงินชดุใหมป่ระจ าปี 2563 จ านวน 0.6 ล้านบาท ต ่ากวา่ปี 2562 ที่เทา่กบั 1.40 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ความแตกตา่งกนัในเร่ืองของมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีการใช้บริการในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสริมการลงทนุของส านกังาน BOI จ านวน 0.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเดิมเท่ากบัปีที่แล้ว จึงขออนญุาตทางที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิครับ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือ
และลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย  2,736,253,372 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 
ไมเ่ห็นด้วย 84,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 
งดออกเสยีง 13,001 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   



 

13 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระที่ 7 เป็นวาระแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2563 จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ นายวีรยทุธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซึ่งทัง้ 
3 ทา่น ขอไมเ่ข้าร่วมประชมุในวาระนีค้รับ  

-กรรมการทัง้ 3 ท่านเดินออกจากหอ้งประชมุ- 

เนื่องจากประธานในท่ีประชมุเป็นตวัแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่ที่ประชุม ตาม
พระราชบญัญตัิมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งอาจได้รับเลือก
กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีการเสนอ
รายช่ือบคุคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่ได้มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคดัเลือก
แตอ่ยา่งใด  
โดยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระดงันี ้

วาระ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7.1 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ 

7.2 นายวีรยทุธ โพธารามิก กรรมการอิสระ 

7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระก าหนดประจ าปี 2563 ทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 3 ทา่น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อนัจะ
เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประวตัิของ
กรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารประกอบหนงัสอืเชิฐประชมุ (เอกสารแนบ 3) แล้วครับ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนีป้ระธานที่ประชมุขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อให้ลงคะแนนส าหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามบตัรลงคะแนนที่
ทา่นได้รับ โดยบริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2563 กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี  ้
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วาระท่ี 7.1 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นด้วย  2,722,349,562 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4941 
ไมเ่ห็นด้วย 13,841,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.5058 
งดออกเสยีง 160,511 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นายวีรยทุธ โพธารามิก กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 

เห็นด้วย  2,154,386,367 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 79.0255 
ไมเ่ห็นด้วย 571,804,195 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 20.9744 
งดออกเสยีง 10,160,511 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  

เห็นด้วย  2,722,857,572 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5073 
ไมเ่ห็นด้วย 13,480,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4926 
งดออกเสยีง 13,001 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผู้ออกเสยีง (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   

กรรมการทัง้ 3 ท่านทีค่รบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 กลบัเข้าสู่ทีป่ระชมุ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานในที่ประชมุได้ขอเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ให้ข้อมลูกบั 
ผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยเห็นควรก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น โดยมีการเสนอในอตัราที่เทียบเทา่กบัปี 2562  ซึง่มีรายละเอียดคา่ตอบแทนดงันี ้

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และได้รับเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชุมคนละ 80,000 
บาทเทา่นัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุ 100,000 บาท เทา่นัน้  
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2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
คา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
100,000 บาท 

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

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

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร 

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

 ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมม่ีสทิธ์ิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุยอ่ย  
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตัิจริง กรรมการจะรับค่าตอบแทนในอตัราที่ลดหย่อนจากกรอบที่ขออนมุตัิในครัง้นีโ้ดยจะพิจารณา
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้เพื่อช่วยเหลอืบริษัทครับ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ หากทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นด้วย  2,735,766,963 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9786 
ไมเ่ห็นด้วย 474,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0173 
งดออกเสยีง 110,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0040 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (179 ราย) 2,736,351,073 เสยีง   
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานในที่ประชมุได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อเป็นการรองรับการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงขอ
เสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบัจ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ 
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจใน
การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข  และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทนี ้โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้รายละเอียดแก่ที่ประชมุ 

คณุประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สาระส าคญัของพระราชก าหนดที่มีการแก้ไขใหม ่ 
คือการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โดยไมม่ีเง่ือนไขวา่จะต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่
ในที่ประชุมเดียวกัน และไม่มีเง่ือนไขว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามที่ประกาศ คสช. เดิม ได้
ก าหนดไว้ ซึง่สง่ผลให้การประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้สะดวกและคลอ่งตวัมากขึน้ ดงันัน้ทางบริษัทจึงได้เสนอ
ให้มีการแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนด รวมทัง้หมด 7 ข้อ โดยข้อความที่เพิ่มเติมคือจะเป็นตวัขีดเส้นใต้สว่นที่
ตดัออกจะเป็นท่ีขีดฆา่ไว้ 

ข้อ 24. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการจะมีการขยายความให้ชดัเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่เดียวกนัหรือว่า
เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์สามารถท าได้ แตต้่องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บงัคบัใช้ ณ ขณะนัน้  

ข้อ 25. เป็นการขยายความให้ชดัเจนขึน้ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุของการประชมุคณะกรรมการ 

ข้อ 31. เป็นเร่ืองของการประชมุผู้ ถือหุ้น คือให้สอดคล้องวา่สามารถจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ แตต้่องเป็นไป
ตามกฎหมายที่บงัคบัใช้  

ข้อ 32. เป็นการขยายความของการประชุมผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบัการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชมุ วา่สามารถจดัสง่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

ข้อ 33. เป็นการขยายความวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกนัหรือประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ องค์ประชมุยงัคงเป็นไปตามเดิมคือ ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) จึงจะครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. เพิ่มเติมวา่ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือประชมุในท่ีประชมุแหง่เดียวกนั 

ข้อ 35. เร่ืองการออกเสยีงลงคะแนน ไมว่า่จะเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์หรือประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน 
การลงคะแนนเสยีงให้ใช้วิธีการแบบเดิมคะ่ 

 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไขข้อ 24 - 25 และ ข้อ 31 - 35 ของข้อบงัคบัของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบ
หนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 4)  
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดยกมือและลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเร่ืองการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้  

เห็นด้วย  2,736,324,263 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9982 
ไมเ่ห็นด้วย 46,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
งดออกเสยีง 10 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (180 ราย) 2,736,371,073 เสยีง   

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานท่ีประชมุแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้อยา่งไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การถามค าถามในที่ประชุมจึงท า
ได้ไมส่ะดวกนกัเพราะไมม่ีการใช้ไมโครโฟน จึงได้มีการคดัเลอืกค าถามที่เป็นประเด็นส าคญั และมีผู้ซกัถามเข้ามาลว่งหน้า โดย
ขอให้คณุสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ที่ประชมุ 

 มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามและข้อเสนอแนะดงันี ้

- คุณทศพร พุทธิมณี (ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่ค าถามลว่งหน้า):  

 ขอให้คงบริการ Call center แบบปกติ เพื่อรับขอร้องเรียน ช่วยเหลอืลกูค้าได้ตรงจดุ ไมเ่สยีเวลารอนาน 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 

 สายการบินไทยแอร์เอเชียยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้โดยสารครับ โดยประเด็นส าคญัจากค าถาม
ที่สง่เข้ามาลว่งหน้าในตอนนี ้คือเร่ือง Call Center เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการยกเลิกเที่ยวบินจากผลกระทบ COVID-19 
เป็นจ านวนมาก รัฐบาลและประเทศต่างๆ มีค าสัง่ให้ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งมีผู้ ได้รับผลกระทบมากพอสมควร เพราะฉะนัน้มี         
ผู้ติดต่อสายการบินและมีข้อเสนอแนะว่าอยากติดต่อกับพนกังาน จึงอยากเสนอให้ดูตวัเลขเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลา
เดียวกนัของปีที่แล้ว 2562 กบัระยะเวลาเดียวกนัของปีนี ้2563 ซึง่ปี 2562 หากดจูากกราฟเป็นระยะเวลาที่มีการให้บริการ Call 
Center ซึง่สายการบินของเราใช้บริการจาก บริษัท วนัทวูนั โดยมีเจ้าหน้าที่ตอบรับสายประมาณ 100 ที่นัง่ ซึ่งสามารถจดัการ
เคสตา่งๆ ได้โดยเฉลีย่เดือนละประมาณ 130,000 เคส เฉลีย่ประมาณวนัละกว่า 4,000 สาย ยกตวัอย่างเช่น เดือนมกราคม มี
สายเข้ามาทัง้หมด 135,585 สาย สามารถรับได้ประมาณ 86,000 สาย ที่เหลือต้องให้ผู้ โดยสารรอ เนื่องจากมีช่วงเวลาการสนทนา
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ที่แตกต่างกนัเฉลี่ย 7 - 10 นาที ซึ่งคือศกัยภาพของ Call Center ในขณะที่กราฟที่เป็นผลการท างานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ AVA ซึง่เป็นระบบตอบรับอตัโนมตัิ เป็น AI หรือเป็นเทคโนโลยีในการรับข้อสงสยั ตอบค าถามและช่วยเหลือผู้ โดยสาร ซึ่ง
จะเห็นว่าหากเปรียบเทียบในเดือนเดียวกนั (มกราคม) AVA จดัการเคสต่างๆ ได้ 220,000 เคส ในเดือนกุมภาพนัธ์เพิ่มเป็น 
300,000 เคส เกือบ 400,000 เคส เนื่องจากเร่ิมมีการยกเลกิเที่ยวบิน โดยในเดือนมีนาคม  AVA จดัการเคสได้ 1,200,000 เคส 
จะเห็นได้วา่ศกัยภาพในการใช้ระบบตอบรับอตัโนมตัิของ AVA ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการแก่ท่านผู้ โดยสารได้มากขึน้ 
เนื่องจากการใช้บริการ Call Center มีข้อจ ากดัคือ 1) ใช้คนในการปฏิบตัิงาน  2) ปฏิบตัิการไม่ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ในขณะที่ 
AVA เป็นระบบปฏิบตัิการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อผู้ โดยสารติดต่อเข้ามาก็จะได้รับค าตอบ ซึ่งในเร่ืองง่ายๆ  AVA จะสามารถ
จดัการได้ ยกตวัอย่างเช่น เดือนมกราคม สิ่งที่ระบบปฏิบตัิการสามารถจดัการได้ด้วยตวัเอง และแก้ไขปัญหาให้ผู้ โดยสารได้
กวา่ 100,000 เคส และเมื่อ AVA จดัการถึงระดบัหนึ่งแล้วแต่ปัญหายากเกินไปก็จะสง่ต่อไปให้ Live Chat ซึ่งจะเป็นพนกังาน
มาตอบ โดยสรุปใน 6 เดือน ตัง้แตม่กราคมจนถึงมิถนุายน มีเคสทัง้หมดที่ AVA รับ 2,700,000 เคส โดยสามารถจดัการได้ด้วย
ตวัเอง 2,000,000 เคส คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ที่เหลอือีกร้อยละ 25 หรือประมาณกวา่ 700,000 เคส เป็นเคสที่ AVA สง่ไป
ให้ Live Chat  ผมเข้าใจว่าท่านผู้ โดยสารบางท่านอาจยังไม่คุ้นชินกบัการใช้บริการด้วยระบบตอบรับอตัโนมตัิ ซึ่งเหมือนกบั
ทา่นไปธนาคาร ก็อยากจะเจอพนกังาน ขณะที่บริการทาง Tele banking  หรือบริการทาง ATM ต่างๆ ก็เหมือน  AVA เพราะฉะนัน้
ท่านอาจจะไม่คุ้นชินในช่วงแรก แต่ขอให้เช่ือว่า AVA เป็นระบบปฏิบตัิการที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทนุ จะเห็นได้ว่า
ปริมาณสายที่โทรเข้าบริการ Call Center 1,200,000 สาย ต้องมี Call Center ถึง 10 Call Center ถึงจะจดัการได้ เพราะฉะนัน้ 
AVA เป็นเร่ืองของเทคโนโลยี เป็นเร่ืองของอนาคต ซึ่งบางครัง้อาจจะคยุไม่รู้เร่ือง แต่สิ่งที่สายการบินจะต้องท าก็คือการท าให้ 
AVA เก่งขึน้ ด้วยการปอ้นข้อมลูเข้าไป เพื่อให้จบั keyword ตา่งๆ ได้ จึงพยายามจะพฒันาให้ AVA มีประสิทธิภาพคยุได้เข้าใจ
มากขึน้ ขณะเดียวกนัก็ประชาสมัพนัธ์ ชีแ้จงและให้คูม่ือในการใช้งานแก่ผู้ โดยสาร บางครัง้ถ้าค าถามยากเกินไป AVA ก็อาจจะ
ไมส่ามารถตอบได้ แตใ่นเร่ืองง่ายๆ เช่น เปลี่ยนเที่ยวบิน ซือ้ตัว๋ หรือยกเลิกเที่ยวบิน AVA สามารถจดัการได้ รวมทัง้อาจมีการ
เพิ่มจ านวนของ Live Chat ให้มากขึน้ โดยตอนนีจ้ากที่มีการหยดุบินจึงสามารถจดัสรรพนกังานบางสว่นมาให้บริการทางด้าน 
Live Chat ได้มากขึน้  

- คุณพีระภทัร ศิริโชติ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

แอร์เอเชียได้ออกโปรโมชัน่บฟุเฟ่ต์ ซึ่งเบือ้งต้นในตอนแรกได้ผลตอบรับที่ดี แต่กลบัมีปัญหาทัง้ด้านเทคโนโลยีและ 
operation แอร์เอเชียมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานีอ้ยา่งไร ทัง้ด้าน Customer Experience ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้
ด้าน Cash Flow คะ่ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 

 ตัว๋บฟุเฟ่ต์คือ ผู้ โดยสารจ่ายจองสิทธ์ิในราคา 2,999 บาท สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบินต่างๆ โดยไม่จ ากดั 21 วนั
หลงัจากวนัท่ีผู้ โดยสารจองสทิธ์ิ ซึง่ก็คือด าเนินการจองลว่งหน้าก่อนเดินทางไมน้่อยกวา่ 21 วนั ทัง้นี ้ตัว๋บฟุเฟ่ต์จะมีกฎระเบียบ
บางอย่างในการจอง โดยเจตนาการท าตัว๋บุฟเฟ่ต์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยสายการบินเราอยากให้
ประชาชนทอ่งเที่ยวในประเทศและไมก่ลวัการเดินทางทางอากาศ เพราะฉะนัน้ตัว๋บฟุเฟ่ต์จึงเป็นเร่ืองใหมท่ี่ยงัไมเ่คยท า ในเร่ือง
ของเทคนิคอาจมีข้อผิดพลาดบ้างก็ขอน้อมรับครับ โดยประเด็นที่ได้ประมวลมา ได้แก่ อนัดบัแรกสิ่งที่ผู้ โดยสารไม่เข้าใจคือ 
เร่ืองการ block วนัเดินทางวนัเดียวกนั คือเวลาผู้ โดยสารจองตัว๋บฟุเฟ่ต์จะไม่เหมือนการจ่ายเงินจองปกติจึงท าให้อาจไม่ได้
ระมดัระวงัในการจอง โดยจะไมส่ามารถจองซ า้เที่ยวบินภายในวนัเดียวกนั เพราะผู้โดยสารคนเดียวกนัไมส่ามารถที่จะเดินทาง
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ไปภูเก็ตวนัเดียวกันในเที่ยวบินเช้า สาย และเย็นได้ เพราะฉะนัน้จึงมีกฎห้ามเดินทางภายในวนัเดียวกัน หรือจองเที่ยวบิน
ภายในวนัเดียวกนั หากมีการจองหลายเที่ยวบินในวนัเดียวกนัท าให้ผู้ โดยสารมีความจ าเป็นต้องทิง้ตัว๋ และถ้าทิง้ตัว๋ 3 ครัง้ 
ตามกฎคือจะเสยีสทิธ์ิในการจองตัว๋บฟุเฟ่ต์ เราจึงปกปอ้งผู้ โดยสารโดยการไมอ่นญุาตให้จองในวนัเดียวกนั ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้
สว่นใหญ่ก็คือ บางครัง้ผู้ โดยสารเปลีย่นใจ เช่น จองเที่ยวบินตอนเช้า แตเ่พื่อนเดินทางเที่ยวบินบา่ย จึงเปลีย่นเป็นเที่ยวบินบา่ย 
จึงลอ็ควา่ผู้ โดยสารไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่ต้องขอความกรุณาถ้าเป็นวนัเดียวกนัจะอนญุาตให้ทา่นจองได้ครัง้เดียวภายในวนั
เดียวกนั สว่นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึน้คือ code โดน block ซึ่งมีจากหลายสาเหต ุสว่นหนึ่งอาจจะเป็นที่ระบบมีปัญหาในเร่ือง
เทคนิค และหลายส่วนมาจากการที่ไปช าระเงินแล้วเลยก าหนดเวลา ซึ่งมีการก าหนดว่าเมื่อจองตั๋วแล้วจะต้องจ่ายภาษี
สนามบินตามช่องทางตา่งๆ  เช่น  7-11 ซึง่บางครัง้ไปจ่ายเงินเลยระยะเวลาที่ก าหนด จึงท าให้ตัว๋โดนล็อค แต่สามารถปลดล็อค
ได้นะครับ ส าหรับทา่นท่ีมีปัญหาเหลา่นี ้เร่ืองมี code แต่ไม่สามารถจองได้ สามารถติดต่อสายการบินได้ ก็จะมีการแก้ปัญหา
ให้ในแตล่ะเคส และตัว๋บฟุเฟ่ต์ซึง่เป็นเร่ืองใหม ่มีเจตนาดีที่อยากให้ผู้ โดยสารได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งก็มีข้อบกพร่องบ้าง จึงขอน้อมรับและยินดีที่จะแก้ไขครับ ก็ขอให้ให้อภยัด้วยนะครับ เพราะเป็นเร่ืองใหม่จริงๆ 
สถานการณ์หลายๆ อยา่งที่เกิดขึน้ ณ ขณะนีเ้ป็นเร่ืองใหมท่ัง้สิน้ หรือบางท่านอาจมีค าถามเก่ียวกบัตอนที่จองตัว๋บฟุเฟ่ต์ แล้ว
เห็นวา่มีเที่ยวบินจ านวนมาก แต่ท าไมมีการยกเลิกเที่ยวบิน หลอกกนัหรือเปลา่ หลอกให้เห็นว่ามีเที่ยวบินเยอะแล้วถึงเวลามี
เที่ยวบินน้อย ซึ่งเป็นเร่ืองของการปรับลดเที่ยวบิน การจดัสรรเที่ยวบินเกิดขึน้ตลอดเวลา โดยผู้ โดยสารที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนเที่ยวบินจะได้รับการดูแลตามปกติ มีการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ท่าน แต่ไม่ใช่การหลอกลวงโดยการที่เปิดเที่ยวบิน
จ านวนมากแล้วถึงเวลายกเลิก และท าให้ท่านเสียสิทธ์ิ ซึ่งถ้ามีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้ โดยสารจะได้รับการย้ายเที่ยวบินตาม
เง่ือนไขเช่นเดียวกนัไม่ว่าจะใช้สิทธ์ิของตัว๋บฟุเฟ่ต์ หรือจ่ายเงินเต็มจ านวน ก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกนั หากถามว่ามีการยกเลิก
เที่ยวบินบ้างไหม ก็มีบ้างครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งบางครัง้สายการบินอยากเพิ่มเที่ยวบิน แต่สถานการณ์การ
ทอ่งเที่ยวในประเทศยงัไมส่ามารถท าได้ การเดินทางต่างๆ จึงยงัไม่ได้กลบัมาได้เร็วอย่างที่ต้องการ บางครัง้จึงต้องดเูร่ืองของ
การจดัเที่ยวบินให้เหมาะสมกบัปริมาณการเดินทาง เพราะฉะนัน้กรณีที่เที่ยวบินมากเกินไปจึงอาจจะต้องลดเที่ยวบินบ้าง แต่
สามารถท าการย้ายเที่ยวบินได้ภายในวนัเดียวกนั จึงขอเรียนชีแ้จงประเด็นตา่งๆ ตามนีค้รับ 

- คุณพิสุทธิศักดิ์ (ผู้ รับมอบฉนัทะจาก บริษัท สไมล์พอล.คอม จ ากดั): 

 แผนการเปิดเส้นทางบินที่สนามบินสวุรรณภมูิจะเกิดขึน้เมื่อไหร่และคิดวา่จะมีรายได้เพิ่มอีกก่ีเปอร์เซ็นต์ 

- คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): 

 เนื่องจากยงัมีรายละเอียดอีกมากที่จะต้องเจรจากนั นอกจากแอร์เอเชียยงัเก่ียวข้องกบับริษัท ทา่อากาศยานไทย ซึง่มี
รายละเอียดที่ยงัไม่สามารถเปิดเผยได้ ณ ขณะนี ้เพราะทัง้ 2 บริษัทอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานอาจมีปัญหาได้ โดยแนวคิดคร่าวๆ คือ เมื่อมีตลาดตรงไหนแอร์เอเชียก็พยายามที่จะไปดตูลาดตา่งๆ ซึ่งตลาดในประเทศ 
ส าหรับปีนีเ้ป็นตลาดที่ส าคญัที่สดุ เพราะฉะนัน้ถ้ามีโอกาสหรือมีช่องวา่งตรงไหนที่จะเข้าไปได้ก็พยายามที่จะฉวยโอกาสนัน้ไว้ 
ดงันัน้เป็นเร่ืองของโอกาสที่พยายามจะสร้างยอดขาย สร้างจ านวนผู้โดยสารให้มากขึน้ ช่องทางที่สวุรรณภมูิก็เป็นตลาดหนึ่งซึ่ง
คิดวา่ยงัมีช่องวา่งอยูจ่ากตลาดซึง่สว่นใหญ่เป็นสายการบิน Full Fare ไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือบางกอกแอร์เวย์ และยงัมีผู้ เลน่
ในตลาดของสายการบินราคาประหยดัอยู่ไม่มาก จึงมีความคิดที่จะไปเปิดศูนย์การบินอีกที่หนึ่งที่สวุรรณภมูิ  แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้
รายละเอียดตา่งๆ คงต้องใช้เวลาอีกสกัระยะหนึง่ ในการเจรจาตกลงกนัและก าหนดเป็นแผนท่ีชดัเจนจงึจะมีรายละเอียดมาแจ้ง
ให้ทราบอีกครัง้ครับ 
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- คุณวิเชฐ ตนัติวานิช (ประธานที่ประชมุ): 

 ขออนญุาตชีแ้จงตรงนีใ้ห้ชดั เพราะเกรงวา่จะเข้าใจผิดวา่เป็นการเผยแพร่ข้อมลูเนื่องจากมข้ีอมลูออกไปเยอะเก่ียวกบั
เร่ืองนี ้สิง่ที่เกิดขึน้เป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท ซึง่มีการประชมุกนัและคิดวา่สถานการณ์เหลา่นีเ้ป็นการหยดุชัว่คราวของ
การด าเนินธุรกิจสายการบิน ดงันัน้เราจะไมพ่ยายามไปดิน้รนในขณะที่เราหยดุ โดยสิ่งที่เราต้องเตรียมตวัคือ เมื่อเขาเร่ิม play 
เหมือนเคร่ืองเสยีงครับ pause ก็คือหยดุ play ก็คือเลน่ตอ่ ก็จะเลน่ตอ่เพลงถดัไปเลยหรือค้างอยู่ตรงไหนก็เลน่ต่อ โดยสิ่งที่เรา
ต้องจะท าก็คือ ต้องเตรียมการให้เกิดการให้บริการแก่ประชาชนได้อยา่งทนัทีและเต็มรูปแบบเทา่ที่พอจะมีเวลา ตอนที่เขา pause 
กนัอยู ่เราต้องเตรียมตวัของเรา นัน่คือสิ่งที่นโยบายของทางบริษัท ทางกรรมการทกุท่านได้ตกลงกนัไว้ว่าจะให้ทางทีมบริหาร
เตรียมการให้พร้อม เราจึงเห็นการจองตัว๋บฟุเฟ่ต์ เราจึงเห็นเร่ืองต่างๆ ออกมา เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งความพร้อม
ที่ว่าจะต้องถูกครอบคลมุไปถึงเร่ืองการบินระหว่างประเทศด้วยในอนาคต เมื่อเปิดเมื่อไหร่ก็สามารถ play เพลงเราต่อเลย 
ดงันัน้เร่ืองทัง้หลายจะเกิดขึน้จากการเตรียมการ การเตรียมความพร้อมซึง่อาจมีข้อผิดพลาดในเมื่อสกัครู่ที่คณุสนัติสขุได้เรียน 
ดงันัน้เร่ืองสนามบินสวุรรณภมูิจึงเป็นเร่ืองของการเตรียมพร้อม แต่ยงัไม่เป็นทางการในตอนนี ้เราไม่ได้ตอบว่า yes เพราะว่า
ผู้บริหารแตล่ะแหง่จะต้องมีการเจรจากนัอีก แตท่า่นผู้ ถือหุ้นก็เป็นเจ้าของบริษัทของเราด้วยจึงต้องแจ้งให้ท่านทราบตามความ
เป็นจริงครับ คือยงัไมเ่ป็นทางการแตม่ีการเจรจากนัครับ ขอบคณุครับ 

- คุณพิสุทธิศักดิ์  (ผู้ รับมอบฉนัทะจาก บริษัท สไมล์พอล.คอม จ ากดั): 

 คาดวา่ปีไหน ผลประกอบการจะมีก าไรสทุธิเป็นบวกคะ 

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร): 

 ผมยงัคงคาดวา่ปีหน้าจะเป็นบวกเลก็ๆ ครับ 

- คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ  (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): 

 ขอให้บริษัทจดัประชมุที่นี่ตราบใดที่ยงัขาดทนุ และขอช่ืนชมผู้บริหารที่ยอมลดเงินเดือนร้อยละ 50 - 75 เพื่อน าไปช่วย
พนกังานท่ีมีเงินเดือนน้อย  

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานท่ีประชมุ): 

 ขอบคณุมากครับ ถือวา่เป็นการมาประชมุที่อบอุน่ครับ ผมจะขออนญุาตใช้เวลานีใ้นการกลา่วว่าสิ่งที่สายการบินเรา
ได้มีการท ากนัมา ไมม่ีใครคาดคิดว่าเหตกุารณ์เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้กบัโลก เป็นการหยดุทัง้โลกซึ่งมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย สิ่งที่เราได้
ท าไว้ตอนนีย้ืนยนัได้ว่าพนกังานของเราไม่ได้มีการ lay off เราพดูตัง้แต่วนัแรกว่าถ้ากลบัมาเมื่อไหร่จะต้องท าได้ทนัที เพราะ
การเสียเวลาในการที่เอาคนออกและเอาคนกลบัเข้ามาใหม่ มาฝึกใหม่ ไม่สามารถท าได้เลย เพราะฉะนัน้สิ่งที่อยากให้ผู้ ถือหุ้น
เห็นใจ คือ เราต้องแบกต้นทนุเอาไว้หนกัพอสมควร แต่ในขณะเดียวกนัการแบกต้นทนุตรงนีก็้ได้รับความเห็นใจจากรัฐบาลว่า
ในเมื่อช่วยรัฐบาล ช่วยประเทศชาติแบบนี ้รัฐก็ได้มีการจดัวงเงินเพื่อสนบัสนนุให้สภาพคลอ่งทางการเงินของเราสามารถเดินไปได้ 
รวมทัง้ความร่วมมือต่างๆ ที่ท่านศิริวฒัน์ได้แนะน าก็ช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทไม่ไปจดัโรงแรมใหญ่ๆ จดัตรงนีเ้ป็นสถานที่
ของบริษัทเองและสามารถจดัได้ดีพอสมควรซึง่ทกุอยา่งเป็นเร่ืองของการบริหารต้นทนุ การบริหารต้นทนุให้ยืนอยู่ได้ด้วยความ
เหมาะสม ด้วยเหตผุลมากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ เพราะเราเป็นสายการบินท่ีมีช่ือเสยีงมากในเร่ืองการบริหารต้นทนุ นัน่คือสิ่งที่คน
ในวงการทราบวา่ถ้ารายได้เทา่ๆ กนั แอร์เอเชียก าไรเยอะกว่า เพราะเราบริหารต้นทนุได้ดีและมีประสิทธิภาพสงูกว่า เรายงัคง
รักษามาตรฐานนัน้อยู ่และก็คงจะต้องอดทนและรอให้มีคนมากด play และเราค่อนข้างมัน่ใจ อย่างที่คณุธรรศพลฐ์พดูไปเมื่อ




